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ASSOC|AçÃO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA - AHLVF

CNPJ: 02.'l 22.91 3/000í -06

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

(Sétima alteração, em 26.10.20211

Capítulo I

Denominação, sede, missão e duração

Arrigo 10. A ASSOCTAÇÃO HOSPTTALAR LENOTR VARGAS FERRE|RA, é uma
Associação civil, fundada em 26 de agosto de 'lgg7, com seus alos constitutivos
registrados no livro A g sob o n.o 2,380 no Cartório do Registro Civil de Pessoas
Jurídicas da Comarca de Chapecó SC, sem fins econômicos e de Fins Filantrópicos que
se regerá por este ESTATUTO CONSOLIDADO e pelas disposições legais que lhes
forem aplicáveis.

Artigo 20. A Associação tem sede e foro na Cidade de Chapecó, Estado de Santa
Catarina, na Rua Florianópolis n.o 1421 E, sala n.o 103, baino Santa Maria.

Parágrafo Único. A Associação poderá, por autorização de Assembleia Geral
especialmente convocada para este fim, criar e/ou manter Entidades sem Fins
Econômicos e de Fins Filantrópicos destinadas a perseguir a missáo e os objetivos
estabelecidos no artigo 30 deste Estatuto, em qualquer unidade da Federação.

Artigo 30. Constitui missáo da AssociaÇão promover gratuitamente a assistência à
saúde, dentro dos preceitos éticos e legais, visando sempre o benefício da Comunidade,
em cada caso, estabelecendo regimento apropriado de acordo com as respectivas
particularidades e natureza que permitam apoiar as políticas públicas, objetivando:

l. prestar serviços de excelência para a melhora na qualidade de vida do
cidadão, visando a elevaçâo do nível de saúde da população, por meio de
atividades de fins náo econômicos;

ll. promover o desenvolvimento de programas no âmbito nacional, estadual e
municipal de interesse
de saúde;

úblico voltados principalmente para os segmentos
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t. apoiar o desenvolvimento de programação na árêa de saúde voltada à
prestação de serviços essenciais à população de baixa renda;
promover a integração com entidades afins, buscando permanente
cooperação técnica para o alcance de objetivos comuns, e
promover atividades de Ensino voltadas ao desenvolvimento Técnico e
Científico da Comunidade interna ou externa e em geral.

Artigo.40. Visando o desenvolvimento e o incremento de suas finalidades, poderá a
Associação firmar convênios ou contratos de gestão com entidades que desenvolvam
atividades relacionadas com seus objetivos; dentre elas, as de ensino, pesquisa e
extensão, observadas as seguintes diretrizes:
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adoção de critérios que assegurem a otimização do padrão de qualidade na
execução dos serviços e no atendimento ao cidadão;
promoção de meios que favoreçam a eÍetiva reduÇão de formalidades
burocráticas para acesso aos serviços:
adoção de mecanismos que possibilitem a integração, entre os setores
públicos do Estado, a sociedade e o setor privado;
manutenÇão de sistema de programação e acompanhamento de suas
atividades que permitam a avaliação da eficácia quanto aos resultados;
promoção da melhoria da eficiência e qualidade dos serviÇos e atividades de
interesse público, do ponto de vista econômico, operacional e administrativo,
e
redução de custos, racionalização de despesas com bens e serviços
coletivos e transparência na sua alocação e utilização.
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Artigo 50. O prazo de duração da Associação é indeterminado

Artigo 6o. A fim de cumprir suas finalidades, a instituição organizar-se-á em tantas
unidades de prestaÇão de serviço quantas se fizerem necessárias, consideradas as
ativas e eventuais novas unidades.

Parágrafo primeiro. Consiste no objeto principal da Associação as ativrdâdes de
prestação de serviços, administração e gestão do Hospital Regional do Oeste, sito à
Rua Florianópolis, 1448-8, Bairro Santa MaÍia, decorrente de convênio prestado com o
Estado de Santa Catarina, titular de seu patrimônio.

Parágrafo segundo. lntegra o objeto social do presente estatuto, como uma de suas
unidades, regulada pelo CNPJ 02.122.91310003-78, a prestação de serviços,
administração e gestão do Hospital Augusta Muller Bohner - Hospital da Criança.
Atividades estas decorrentes de convênio firmado com a Prefeitura Municipal dê
Chapecó, que é a proprietária da sua estrutura física.

Parágrafo terceiÍo. lntegra, tambem, o objeto social do presente estatuto, como uma de
suas unidades, regulada pelo CNPJ 02.122.91310002-97, a administração e gestão do
hospital Nossa Senhora da Saúde. Este, sito à Rua Ceará,434, Centro, Coronel Freitas,
cuja estrutura física e de propriedade desta Associação.



Capítulo ll ,

Dos associados

Artigo 70. A Associação é constituída por um quadro de associados escolhidos entre
pessoas físicas reÍerendada por entidade da sociedade civil, que possuam afinidades
com os seus princípios, ideais e finalidades.

Parágrafo primeiro.'As propostas de admissão de novos associados deverão ser
apresentadas pela entidade por intermédio de documento firmado por seu representante
legalmente habilitado, cuja comprovação dos poderes deverá se dar no ato da
indicação. Ademais, deverá ser também referendada, coniuntamente, por um associado
ativo e mais dois membros do Conselho de Administração. Ou, então, por um associado
ativo, um membro do Conselho de Administração e um da Diretona Executiva.

Parágrafo segundo.'A admissão deverá ser aprovada pelo Conselho de Administração,
por dois terços de seus membros, bem como referendada pela Assembleia Geral.

Artigo 8". Em decorrência do previsto no Código Civil Brasileiro, a Associação Hospitalar
Lenoir Vargas Ferreira, por ter personalidade jurÍdica de direito privado, tem o seu
patrimônio distinto do patrimônio dos seus associados, os quais não respondem direta,
solidária e ou subsidiariamente pelas obrigações por ela assumidas, assim como esta
não é responsável pelas dívidas contraídas pelos sócios em seu nome, sem a
autorização da Assembleia Geral.

Artigo 90. Compete aos associados:

l. Cumprir, auxiliar e fazer cumprir fielmente as disposições estatutárias;
ll. Propor ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva qualquer

medida tendente ao cumprimento dos fins da Associação;
lll. Votar e ser votado para compor a Diretoria Executiva, Conselho de

Administração e o Conselho Fiscal na íoíma deste estatuto, e
lV. lntegrar a Diretoria Executiva, o Conselho de Administração, o Conselho

Fiscal a ser escolhido pela Assembleia Geral, na forma das disposições
deste estatuto.
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de votar e serem votados

Artigo 10. Os associados serão reconhecidos na condição de ASSOCIADOS
INICIANTES, EFETIVOS E FUNDADORES.

Parágrafo Primeiro. São associados INICIANTES os admitidos durante o primeiro ano,
que poderão participar de assembleia com direito a voto, mas não de serem votados.

Parágrafo Segundo. São associados EFETIVOS os que estiverem regulares após um
ano da admissão, os quais possuirão direito a participação em assembleia, bem como
de votar e de serem votados.

Parágrafo Terceiro: São associados FUNDADORES os que participaram do ato da
fundaçáo. Se ainda efetivos, possuirão direito a participação em assembleia, bem como
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Parágrafo primeiro. A exclusão do associado, nas hipóteses dos incisos l, ll e lll, se dará
depois de reconhecida a existência dos motivos, o que ocorrerá em procedimento que
lhe assegure amplo direito de defesa e de recurso, após deliberação Íundamentada e
pela maioria absoluta dos membros do Conselho de Administração.

Parágrafo segundo. Não poderá ser readmitido o sócio excluído conforme o disposto
nos itens I e lll do inciso I deste artigo.

Capítulo lll

Dos recursos financeiros

Artigo 12. Os recursos financeiros necessários à manutenção da Associação serão
obtidos:

Será excluído do quadro social o associado que:

por seu comportamento reprovável, for considerado indigno ou prejudicial ao
convívio socialj
for condenado criminalmente por sentença condenatória com trânsito em
julgado, cuja pena Íor de reclusão;
desviar receitas ou quaisquer bens da Associação, neste caso, sem prejuizo
do Processo de responsabilidade que será obrigatoriamente instaurado, e
faltar a três Assembleias consecutivas ou quatro alternadas no período de
quatro anos. Quando em cargo eletivo como titular, faltar a três reuniões
consecutivas ou cinco alternadas no período do mandato.

por convênios ou contratos com órgãos e entidades governamentais ou
instituições privadas, para custeio, desenvolvimento e/ou execução dê
projetos de interesse na área de atuação da AssociaÇão;
por contratos de prestação de serviços hospitalares ou de Gestão na área
da saúde, os quais seiam desenvolvidos pela Associação,
por rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros
pertinentes ao patrimônio sob sua administração;
por doaçôes e legados destinados a apoiar suas atividades; V. Por
subvenÇÕes sociais que lhe forem transferidas pelo Poder Público;
por receitas oriundas de incentivos à saúde prevista em legislação, e
por outros que porventura lhe forem destinados.
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Artigo í3. A Associação aplicará integralmente suas rendas' recursos e eventuais

excedentes financeiros na manutenção e desenvolvimento de suas atividades

institucionais no território nacional.



Capítulo lV .

Da administração

Artigo í4. São órgãos da Administração

a) Assembleia Geral;
b) Conselho de AdminisÍaÇão;
c) Diretoria Executiva, e
d) Conselho Fiscal.

Capítulo V

Da Assembleia Geral

Artigo 15.'A Assembleia Geral e o órgão soberano da Associação, constituindo-se da
reunião dos associados em pleno gozo de seus direitos estatutários.

Parágrafo primeiro. A Assembleia Geral da AssociaÉo será convocada,
ordinariamente:

a) no mês de MarÇo de cada ano, com o objetivo de apreciar o relatório anual da
Diretoria, bem como discutir e homologaÍ as contas e o balanÇo apreciados pelo
Conselho Fiscal, e

b) a cada dois anos, no mês de Outubro, para sessão eleitoral.

Parágrafo segundo. A Assembleia poderá ser convocada, ademais, a qualquer tempo:

a) por determinação do Presidente do Conselho de Administração ou da Diretoria
Executiva, fixada na secretaria ou local de costume da sede social, com a
antecedência mínima de dez dias, admitindo menor prazo quando os associados
forem cientificados pessoalmente, e

b) por solicitação assinada por, no mínimo, um terço dos associados.

Parágraío terceiro. As Assembleias GêÍais serão presididas pelo presidente do
Conselho de Administração, e serão instaladas na hora marcada com a presença de
metade mais um dos sócios e, na falta de quorum, meia hore depois com a presença de
qualquer númêro de sócios. Não serão permitidas discussões de assuntos estranhos ao
objetivo social.

ParágÍafo quarto. Todas as decisões, excluÍdas as exceções previstas neste estatuto,
serão tomadas por maioria simples de votos, cabendo ao Presidente da Assembleia o
voto de desempate.

Parágrafo quinto. As atas das Assembleias Gerais serão lavradas em livros ou folhas
próprias, por um dos secretários, do Conselho de Administração ou da Diretoria

Executiva da Associação, ou por secretário ad-hoc, se ausentes ou impedidos aqueles.

Depois de redigidas, serão as atas ao final das próprias reuniões, lidas e aprovadas, e,
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por fim, assinadas pelos associados p entes



Artigo í6. Compete privativamente à Assembleia Geral:

l. Íixar o âmbito de atuação da Entidade para a consecução do seu objeto, bem
como o planejamento estrategico, a coordenação, o controle e a avaliação
global, com a definição suas diretrizes fundâmentais de funcionamento;

ll. aprovar as prestações de contas e os relatórios anuais da Diretoria
Executiva;

lll. resolver os casos omissos no estatuto;
lV. eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos de

Administração e Conselho Fiscal;
V. aprovar e dispor sobre as alterações dos estatutos e a extinção da entidade;
Vl. Deliberar, em última instância, sobre qualquer assunto da Associação;
Vll. Deliberar sobre compra e venda de imóveis da Associação, e
Vlll. Deliberar sobre candidaturas vagas ou casos omissos da eleição.

Parágrafo único. Para as deliberaçóes a que se referem os incisos ll, lV e V e exigido o
voto concorde de dois terços dos presentes à assembleia especialmente convocada
para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria
absoluta dos associados ou com menos de um terço nas convocações seguintes.

Capítulo Vl

Do Conselho de Administraçâo

Artigo 17. O Conselho de Administração e o órgão deliberativo e consultivo da
Associação.

Artigo 18. O Conselho de Administração será composto por 09 (nove) associados eleitos
e 03 (três) suplentes em Assembleia Geral Ordinária.

Artigo 19. Os membros eleitos para compor o Conselho terão mandato de dois anos,
sendo permitida a reeleição para novos mandatos.

PaÍâgÍaÍo único. Ocorrendo vaga no Conselho de Administração, assume o membro
suplente, por ordem de votação.

Artigo 20. O Conselho elegerá, entre seus membros, um Presidente, um Vice-presidente
e um Secretário, para apoio às suas atividades, que serão eleitos por maioria absoluta
de votos de seus membros.

Artigo 2í. Os Conselheiros serão investidos nos seus cargos em Assembleia Geral
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Parágrafo primeiro. O Conselho de Administraçáo reunir-se-á ordinariamente, no
mínimo, kês vezes a cada ano, e eriraordinariamente a qualquer tempo.

PaÍágraÍo segundo. A convocação de reunião extraordinária poderá ser realizada por
iniciativa do Presidente do Conselho de Administração ou por solicitâção de um terço
de seus membros ou da Diretoria Executiva.

Parágrafo terceiro. O Presidente da Diretoria Executiva, na qualidade de dirigente
máximo da Entidade, participará das reuniões do Conselho de AdministraÇão, sem
direito a voto.

Parágrafo quarto. As reuniôes ordinárias e extraordinárias serão convocadas mediante
comunicação por escrito do Presidente do Conselho de AdminisÍação, observado o
previsto no Regimento lnterno da Associação Hospitalar Lenoir Vârgas Ferreira.

Parágrafo quinto. Toda a documentação relativa a cada reunião deverá ser enviada aos
Conselheiros com antecedência mínima de 48 horas da reunião.

Parágrafo sexto. As decisões do Conselho de Administração serão adotadas por maioria
de votos, ressalvadas as disposições contrárias estabelecidas neste estatuto, cabendo
ao Presidente, no caso de empate, também o voto de qualidade.

Anigo 22. Compete ao Conselho de Administração:

l. aprovar a proposta de orçamento e o programa de inveslimento;
ll. aprovar quaisquer alterações no Regimento lnterno da Associação

HospitalaÍ Lenoir Vargas Ferreira, e dispor no mínimo, sobre a estrutura,
forma de gerenciamento, cargos e respectivas competências, com a

atualização do modelo em vigência no prazo máximo de até dois anos;
lll. elaborar e aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços (2/3) de seus

integrantes, o também no prazo de até dois anos, os procedimentos que
deverão ser adotados pela Associação para a contratação de obras,
serviços, compras, alienações, plano de cargos e salários e benefícios dos
empregados da Associação Hospitalar Lenoir VaÍgas Ferreira;

lV. referendar as contratações da Diretoria Executiva que se fizerem
necessárias, nos termos das disposições transitórias ou dos procedimentos

alhures referidos, a serem elaborados;
V. fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os

demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da Associação
Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, com o auxílio de auditoria exteÍna, para
posterior encaminhamento à Assembleia Geral, e

Vl. convocar a Diretoria Executiva, ou qualquer dos diretores, quando entender
nêcêssário.

Artigo 23. Compete ao Presidente do Conselho de Administração:

L cumprir e fazer cumprir este Estatuto;
ll. convocar e presidir as reuniões do Conselho;

lll. designar o seu substituto, em suas ausências e impedimentos' dentre os

demais Membros do Conselho, quando Vice-presidente não se puder Íazer
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instituir Subcomissões compostas por membros do Conselho de
Administração, com a finalidade de examinar temas e questões que lhes
sejam expressamente cometidas pelo Conselho, bem como Íeportar e
recomendar a respeito desses temas e questões àquele colegiado;
instituir Foros de Debates ligados a questões específicas da área de atuação
da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, presididos por um membro
do Conselho de Administração e constituídos por pessoas de notória
capacidade, com o objetivo de oferecer ao Conselho e sua Diretoria
Executiva sugestões e conhibuições efetivas para o cumprimento da missão
institucional da Associação, e
designar os coordenadores e os integrantes das Subcomissões do Conselho;
submeter à aprovação e posterior assinatura as pautas e atas das reuniões.

Artigo 24. Compete aos demais membros do Conselho
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discutir e votar as matérias em pauta;
assistir o Presidente do Conselho em suas Íunções,
propor ao Presidente, quando necessário, reunião extraordinária;
apresentar sugestões para a pauta de reunião;
apresentar documentos, pareceres e propor recomendação à aprovação do
Conselho, bem como relatar os resultados das atividades das
Subcomissões, objeto do artigo 23, inciso lV;
aprovar e assinar as atas de reuniões, cujas minutas deverão ser
encaminhadas no prazo máximo de 10 (dez) dias após a data de realização
da reunião, para apreciação dos Conselheiros, também no prazo de 10 (dez)
dias. As alterações apresentadas deverâo retornar aos Conselheiros para
nova apreciação, com a observância do mesmo prazo previsto
anteriormente. A não manifestação do Conselheiro nos prazos previstos
neste inciso implicará na aprovação tácita, por este, do texto proposto, e
substituir o Presidente, em suas ausências ou impedimentos, quando
designado ou eleito para este Íim, conforme previsto neste Estatuto.
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Artigo 25. Poderão participar das reuniões do Conselho de Administração, sempre a
convite ou convocação desta, na condição de assistentes, um representante do corpo
clínico e outro dos funcionários da associação, indicados e eleitos entre os seus
integrantes, cada qual com um suplente.

Parágrafo primeiro. Os mandatos dos assistentes serão, sempre, de dois anos, sendo
permitida até uma reeleição para o cargo.

Parágrafo segundo. A função dos membros assistentes será estritamente consultiva.



Artigo 26. A Diretoria Executiva compõe-se de Íês sócios efetivos, a saber: Presidente,
Vice-presidente e Secretário, sendo que caberá ao Presidente o papel de coordenar os
demais, na qualidade de Dirigente máximo da Entidade.

Parágrafo primeiro. As competências e as atribuições dos Membros da Diretoria
Executiva serão definidas no Regimento lnterno da Associação, ressalvadas as
competências e atribuições mínimas do Diretor Prêsidente previstas no Artigo 28.

Parágrafo segundo. A Diretoria Executiva será eletta pela Assembleia Geral da
Associação, com a observância do previsto no Capítulo lX do presente estatuto, no que
couber, para um perÍodo de 02 (dois) anos, sendo permitida uma recondução ao cargo.

Parágrafo terceiro. Os Membros da Diretoria Executiva serão inveslidos nos seus cargos
em Assembleia Geral da Associação.

Parágrafo quarto. Em caso de vacância de cargo de Diretor ou de impossibilidade do
seu exercício pelo seu titular, assumirá, em seu lugar, o Vice-presidente.

Parágrafo quinto. A Diretoria Executiva reunir-se-á sempre que convocada por seu
Presidentê.

Pará$alo sexto. As decisões da Diretoria Executiva serão adotadas por maioria de
votos, cabendo ao Diretor Presidente, em caso de empate, tambem o voto de qualidade.

Parágrafo sétimo. A Diretoria Executiva, para deliberar sobre qualquer assunto, deverá
se reunir com a presença de, pelo menos, dois terços (2/3) de seus membros, sendo
um o Presidente ou seu substituto.
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Compete à Diretoria Executiva:

cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral;
implementar as políticas, direÍizes, estratégias e planos de atividade da
Associação;
planejar, dirigir e controlar todos os serviços e atividades da Associação;
encaminhar ao Conselho de Administração para análise e aprovação da
proposta de orçamento anual e plano para execução das atividades da
Associação;
elaborar relatórios mensais das atividades com os respectivos balancetes;

elaborar relatório de execução do contrato de gestão;

elaborar as propostas dê alterações em políticas, diretrizes, estrategias,
planos de atividades e orçamentos, com as devidas justificativas;

elaborar o Regimento lnterno e os Manuais das Seções que disporão sobre

a estrutura organizacional, competências das unidades, gestão, cargos e

atribuições e procedimentos Administrativos;
contratar, promover, punir e demitir empregados;

autorizar despesas e o pagamento de obrigações;
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Xl. assinar acordos, convênios e contratos;
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Capítulo Vll

Da Diretoria Executiva
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Artigo 28
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movimentar sempre em conjunto de dois diretores, as contas bancárias e os
recursos da Associação podendo constituir procuradores, mandatários ou
prepostos com fins específicos:
representar a Associação ativa e passivamente, em juízo ou fora dele,
podendo constituir procuradores, mandatários ou prepostos com fins
específicos;
delegar em parte ou no todo qualquer das atribuições previstas nas alíneas
lll,Vl,Vll,Vlll,lX,X,Xl,Xll, Xlll e XIV acima, quando da movimentação
financeira, sempre a assinatura de pelo menos um dos Diretores, e
remeter ao Conselho Fiscal os relatórios Íinanceiros e o relatório de
execução do contrato de gestão para publicação, nos prazos estabelecidos
em Lei e no próprio contrato de gestão.

o
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d.

o

Artigo 29. Competem aos demais membros da Diretoria Executiva:

l. assistir o Presidente em suas funções, e
ll. substituir o Presidente, em suas ausências ou impedimentos, quando

designado para este fim, conforme previsto neste Estatuto.

Capítulo Vlll

Do Conselho Fiscal

Artigo 30. O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador da administração contábil-frnanceira
da Associação e será constituído de 03 (três) membros efettvos e 03 (três) suplentes,
eleitos em Assembleia Geral Ordinária.

Artigo 31. O mandato dos integrantes do Conselho Fiscal será de o2(dois) anos, sendo

permitida a reeleição pa ra novos mand

Compete ao Presidente:

cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as decisões do Conselho de
Administração e a Diretoria Executiva;
dirigir as atividades da Associação;
presidir as reuniões da Diretoria Executiva e as Assembleias Gerais,
comunicar a Assembleia Geral, para as providências dispostas neste
Estatuto, a vacância de cargo de membro da Diretoria Executiva;
encaminhar ao Presidente do Conselho de Administração pedido de
exoneração de membÍo da Diretoria ExeCutiva, acompanhada das razões
que Íundamentam o pedido, e
em caso de vacância de cargo de Diretor Presidente, no prazo de 30 (trinta)
dias, assumirá em seu lugar o Vice-presidente, devendo o seu substituto ser
eleito em Assembleia Geral, tambem no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da posse.



Parágrafo primeiro. Ocorrendo vaga de titular no Conselho Fiscal assumirá o suplente.

qarágrafo segundo. Os integrantes do Conselho Fiscal escolherão, dentre seus pares,
o Presidente e o Secretário do Conselho.

Parágraio terceiro. Na ausência do Presidente, assumirá para todos os fins de direito
suas funções estatutárias, o mais idoso dentre os conselheiros.

Parágrafo quarto. É vedado o exercício simultâneo de cargos no Conselho Fiscal e no
Conselho de AdministraÇão e/ou na Diretoria Executiva.

Pará$afo quinto. Perderá automaticamente seu mandato o integrante do Conselho
Fiscal que faltar a três reuniões consecutivas, ou a cinco alternadas, sem motivo
justificado.

Parágrafo sexto. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada três meses e,
extraordinariamente, quando convocado pela Diretoria Executiva ou a requerimento de
qualquer de seus membros.
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elegibilidade de todos os associados em dia com as suas obrigações,
atendidas as exigências dos artigos anteriores;
inscrição de candidatos junto à Comissão de Eleição até quarenta e oito

horas antes do horário designado paÍa rcalização da Assembleia;

Capítulo lX

OA ESTRUTURA ELEITORAL

Artigo 33. A eleição dos representantes dos associados no Conselho de Administração,
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal far-se.á com observância dos seguintes
princípios:

il.

Artigo 32. Compete ao Conselho Fiscal:

L fiscalizar os atos dos Diretores da entidade e verificar o cumprimento dos
seus deveres legais e estatutários;

ll. analisar a prestação de contas mensal e anual da Entidade, elaborando o
competente parecer;

lll. informar à Assembleia Geral, eventuais irregularidades destes órgãos de
Administração no desempenho de suas funções; e

lV. exercer vigiláncia integral sobre o patrimônio, escrituração e movimentação
financeira da entidade, velando pela observância do estatuto e das leis,
podendo requisitar, a qualquer momento, documentação comprobatória das
operações realizadas pela Diretoria Execuliva.

Parágrafo Único. Os relatóÍios previstos no art. 27 , depois de analisados e aprovados
pelo Conselho Fiscâ|, serão publicados em Diário Oficial do Município ou Estado ou
União no prazo de até sessenta dias após o encerramento de cada trimestre.



l. eleição por voto direto e secreto, sendo considerados eleitos os candidatos
que obtiverem maioria simples de votos, não computados os votos em
branco e nulos.

Parágrafo primeiro. O sufrágio se dará por cédula única para todos os cargos titulares
em disputa, na qual cada Associado têrá tantos votos individuais quanto forem as vagas,
e serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem maior votaÇão.

Parágrafo segundo. Em caso de empate, será(ão) considerado(s) eleito(s) o(s)
candidato(s) mais idoso(s).

PaÍá$afo terceiro. Em relação ao Conselho Fiscal, serão titulares os três candidatos
que obtiverem o maior número de votos dentre os candidatos, observado o mesmo
critério para os três suplentes. Em caso de empate, aplica-se o previsto no parágrafo
segundo.

Parágrafo quarto. A eleição para a Diretoria Executiva se dará entre as chapas que
forem inscritas, e não entre os candidatos individualmente.

AÍtigo 34. Será constituída Comissão Eleitoral para a condução do processo de eleição
dos representantes dos associados no Conselho de Administração, Diretoria Executiva
e Conselho Fiscal, cabendo-lhe a Íiscalização pelo cumprimento das regras estatutárias
e a posse dos eleitos.

Parágrafo primeiro. A Comissão Eleitoral será composta por três associados, nomeados
pelo Conselho de Administração, entre os associados que não detenham cargos
eletivos, e será instalada 30 (trinta) dias antes da data designada para a eleição. Por
ocasião da primeira reunião após a instalação, os integrantes elegerão entre si o
Presadente da Comissão.

Parágrafo segundo. A Comissáo Eleitoral e autônoma e independente para a condução
das eleições, obedecidos os drspostos neste Estatuto. Cabe à Diretoria Executiva
disponibilizaÍ funcionários e estrutura física para a realização dos trabalhos sob o
comando da Comissão Eleitoral.

Parágrafo tercerro. As inscrições dos candidatos serão protocolizadas junto à Secretaria
Executiva da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, acompanhadas dos
documentos exigidos. A inscrição tambem poderá ser apresentada por e-mail,
endereçado ao e-mail oficial da Secretaria Executiva disponibilizado para tal ato,
acompanhada dos documentos em anexo. A Secretaria organizará as inscrições por
ordem de protocolo e/ou horário de recebimento do e-mail e disponibilizar as inscriÇões
para a Comissão Eleitorâl no prazo máximo de três horas após o protocolo ou
recebimento do e-mail.

a qual deliberará sobre o
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antecedente ao horário previsto para o início da Assembleia
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Parágrafo quarto. As candidaturas serâo homologadas pela Comissão Eleitoral. Não
poderá ser homologada a candidatura que estiver em desacordo com os dispositivos
deste Estatuto ou com a documentação incompleta.

Parágrafo quinto. Das decisões da Comissão Eleitoral poderão ocorrer recursos a
Assembleia Geral, reunida por ocasião das eleições. O recurso deverá ser
protocolizado, por escrito, na Secretaria Executiva, no prazo máximo de meia hora



recurso apresentado antes do início das votações e decidirá por maioria simples dos
presentes.

Parágrafo sexto. Casos omissos da eleição e candidaturas vagas são deliberados pela

Assembleia Geral no ato da eleição.

Capítulo X

Disposições gerais e transitórias

Artigo 35. Até que haja a regulamentação das contratações prevista no aÍ7igo 22, lV,
poderá a Diretoria Executiva firmar, de maneira direta, convênios, acordos, ajustes e
contratos, termos de parceira e outros instrumentos jurídicos com pessoas físicas ou
jurídicas, de direito público ou privado, nacional e inteÍnacional, excetuadas as seguintes
hipóteses, nas quais deverá observar a aprovação prévia do Conselho de
Administração:

l. contrataçóes que não envolvam a aquisição de produtos e serviços para as
atividades-fim da instituiÉo, e que ultrapassem o valor de ,l00 (cem) salários
mínimos,

ll. resultêm em obrigaçôes futuras à gestão da Diretoria Executiva acima do
valor de 100 (cêm) salários mínimos, ou continuadas em mais de 10 (dez)
salários mínimos mensais, exceto serviços médicos, e

lll. quaisquer transações que envolvam a alienação, hipoteca, compra e venda
de imóveis da Associação ou qualquer outro ônus real sobre o patrimônio da
entidade.

Parágrafo primeiro. Em quaisquer hipóteses, a Diretoria Executiva deverá sempre
observar o princípio da impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo
necessária, no mínimo, a realização de cotação prévia de preços no mercado antes da
celebração do contrato, desde que, pela natureza do contrato, esta náo seja possível.

Artigo 36. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil, com início no dia 1o de janeiro
e término no dia 31 de dezembro de cada ano.

Artigo 37. A Associação não remunera e nem concede vantagens ou benefícios por
qualquer forma ou título pelos cargos ocupados, a seus diretores, conselheiros e
associados.

Artigo 38. A Associação é uma entidade sem fins lucrativos, em razão disto, não distribuí
resultados, dividendos, bonificações, pârticipações ou parcela de seu patrimônio, sob

a

nenhuma forma ou pretexto.



Artigo 39. É vedada a distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em
qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de
associado ou membro da Associação.

Artigo 40. Em caso de dissolução ou extinção da entidade, o eventual patrimônio
remanescente será destinado a uma entidade congênere, devidamente registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, ou a uma Entidade Pública da União,
Estado ou Município. Ou, ainda, a uma Organização Social, devidamente qualificada,
isto, a criterio da Associação Hospitalar Leonir Vargas Ferreira.

Chapecó-SC, 26 de Outubro de 20
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Artigo 41. As eventuais dúvidas e omissôes deste Estatuto seráo apreciadas e
discutidas pela Assembleia Geral da Entidadê. Parágrafo Único. Fica autorizada a
Presidência da Diretoria Executiva a obter o registro do presente instrumento de
alteração, no Cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nesta cidade de Chapecó
5U,

Presidente da Diretoria
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