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Prefeitura de Itapecerica inaugura

Parque Municipal do Povo
fotos: Divulgação

A Prefeitura entregou para a comunidade itapecericana na manhã deste dia 30 de maio, o Parque Municipal do Povo Roberto Nasraui. O espaço de
cultura, cidadania e lazer sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura conta com parceria das Secretarias de Educação, Turismo, Esporte e Lazer,
Planejamento e Meio Ambiente, e Obras e Serviços Urbanos.

Moradora de

Embu das Artes

é finalista do

Miss São Paulo

••• EMBÚ DAS ARTES

A menina Cecília Valentine,
de cinco anos, moradora do
Engenho Velho é eleita
Miss Embu das Artes

••• TABOÃO DA SERRA
Performance Run
Aquathlon & Travessia

Aconteceu
no último

domingo, 26,
mais uma

travessia na
praia do Indaiá,

localizada no
município de

Bertioga,
litoral norte de

São Paulo.
cipar.
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A Prefeitura de Embu das Artes en-
trega no sábado, dia 25/5, às 16h, o
Pronto-Socorro Central reformado para
atender as necessidades da população.

Essa medida faz parte do Programa
de Aceleração dos Investimentos na Saú-
de-Pais, com o objetivo de oferecer mais

Entrega do Pronto-Socorro

Central reformado será

neste sábado

www.embudasartes.sp.gov.br

foto: Divulgação

qualidade aos embuenses que buscam
atendimento na rede municipal de saú-
de. 

 Serviço:
Sábado, dia 25 de maio, às 16h
Local: Av. Elias Yazbek, 1415 - Cen-

tro

Vacinação contra a gripe

tem índice baixo entre

crianças e gestantes
foto: Divulgação

A Secretaria de Saúde de Embu das
Artes vacinou contra a gripe, até 15
de maio, 60,5% do público espera-
do. Porém, ainda é baixo o número
de crianças e gestantes que rece-
beram a vacina (54,4% de cada
grupo). A dose pode ser tomada
até 31 de maio em qualquer uma
das 16 unidades básicas de saúde
do município, de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 17h. Alem de cri-

anças e gestantes, devem tomar a
vacina trabalhadores da saúde, pu-
érperas e idosos. É importante levar
o cartão do SUS, um documento de
identidade e a carteirinha de vacina-
ção. Não deixe para a última hora! A
gripe é uma doença altamente conta-
giosa, de fácil disseminação, que
pode trazer severos danos à saúde,
inclusive à morte. Mais informações:
(11) 4785-3540/3541. 

Na manhã de quinta-feira, 23 de
maio, 60 alunos do 3º e 5º ano do Colé-
gio Adventista de Embu das Artes se
apresentaram no pátio da prefeitura. Se-
gundo o diretor da escola, Anderson
Macário, a atividade faz parte do Im-
pacto Esperança, programa que incenti-
va a leitura e prevê a distribuição anual
em massa de livros. Todos os servido-
res receberam um exemplar do livro  Es-
perança para a família – O caminho
para um final feliz, de Willie e Elaine

Coral do Colégio Adventista de

Embu das Artes se apresenta na prefeitura

Oliver. “Conhecer um espaço público
é um exercício de cidadania, e a ideia
é que, com esse contato, as crianças
passem a ver a política de outra for-
ma. Com o livro, queremos fortale-
cer a família”, afirma Macário. O se-
cretário Gustavo Arezon (Mobilida-
de Urbana) e o secretário-adjunto de
Gestão de Pessoas, Marcelo Pessoa,
acompanharam a apresentação. 

www.embudasartes.sp.gov.br
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A reabertura do Estádio
Municipal Antonio Cândido de
Assis neste sábado, 25 de maio,
contará com atividades antes
mesmo da reabertura oficial, às
9h. A agenda de eventos come-
çará às 8h, com caminhada, e
será encerrada após o jogo da
Seleção de Itapecerica da Serra
x Seleção Brasileira, categoria
Master, às 19h. Importante es-
paço para a prática de futebol,
futsal, caminhada e natação, o
Estádio Municipal passou por
uma ampla reforma realizada
com recursos próprios da Ad-
ministração. O espaço recebeu
novos alambrados, pintura ge-

TERÁ PROGRAMAÇÃO A PARTIR DAS 8H

Reabertura Estádio Muni-
cipal Antonio Cândido de Assis
(Chato) Endereço: Rua Juvenal
Luz, 103 Dia: 25 de maio de 2019
Horário: A partir das 9h

Programação: 8h Caminha-
da 8h30 Dança 9h Reabertu-
ra oficial e jogo de futsal 10h
Entrega de Uniforma Progra-
ma Atleta do Futuro 10h30
Dança 11h Natação 16h Sele-
ção Zimki Master x Seleção
Amigos da Paz Master 19h
Entrega da Nova Iluminação
Itapecerica Master x Seleção
Brasileira Master

Fonte:  www.itapecerica.sp.gov.br

A 2ª Virada Cultural da Pre-
feitura a ser realizada neste fim
de semana, através da Secreta-
ria de Cultura, terá dezenas de
atrações distribuídas por diver-
sos pontos da cidade. A abertu-
ra sábado (25) será na Praça da
Fonte às 16h, e o encerramen-
to, domingo (26), no Largo da
Matriz.

Também entraram na rota do
evento: Espaços Culturais e Stu-

2ª VIRADA CULTURAL CONTARÁ
COM MAIS DE 50 ATRAÇÕES
EM ITAPECERICA DA SERRA

dio M.
A programação conta com

workshop, teatro, dança e esti-
los musicais dos mais variados
(rock, reggae, MPB, hip-hop,
soul, pop rock; além de Djs re-
nomados).

Entre os inscritos estão, as
bandas Frobenis (rock) e BR
Sem Fronteiras (pop rock). Já
na categoria DJ: Tots Langone,
Khally e Black. 

ral, reforma das piscinas, lava-
gem e polimento das pedras,
tudo sob responsabilidade das
Secretarias de Esportes/Lazer e
Obras/Serviços Urbanos. Even-
to integra o calendário de fes-
tividades do aniversário de
142 anos de Emancipação Po-
lítico-Administrativa de Itapece-
rica da Serra.

Localizado no Centro da ci-
dade, o Estádio já foi palco para
grandes jogadores, como
Mané Garrincha, em partida
da Seleção Brasileira Master,
e Kaká, quando atuava no ju-
venil do São Paulo Futebol
Clube.
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

Art. 1º – Este regulamento estabelece as regras de
Recrutamento eSeleção para o preenchimento devagas
para pessoal administrativo e operacional com recursos
financeiros provenientes dos Contratos de

Gestão firmados com entes políticos para operacio-
nalização da gerência e execução de atividades eserviços
de saúde.

Art. 2º – O Recrutamento e a Seleção visa selecionar
o melhor candidatopara a função a ser preenchida.

CAPITULO II – DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Título I – Competências

Art. 3º - No âmbito dos processos de seleção de pes-
soal, compete:

I – ao Presidente, solicitar e/ou aprovar requisição de
pessoal;

II - aosDiretores e Coordenadores:
a) realizar solicitação de requisição de pessoal;
b) participar das etapas de avaliação;
c) analisar o currículo dos candidatos e definir o mais

adequado aoperfil solicitado;

III - à área Recursos Humanos:
a) conduzir os processos de avaliação referentes a

seleção, promoção ou movimentação de pessoal;
b) orientar e monitorar os empregados quanto às po-

líticas de gestão de pessoas;

c) encaminhar os candidatos para os exames médicos
admissionais e demudança de função.

IV – ao Departamento de Pessoal, executar o proces-
so de registro e admissão;

REGULAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Título II - Desenvolvimento do Recrutamento e Sele-
ção

Seção I – Requisição de Pessoal

Art. 4º – O procedimento de contratação de pessoal
terá início mediantea solicitação na forma prevista no ar-
tigo 3º, que será operacionalizadapor meio darequisição
de pessoal.

Parágrafo primeiro. O requisitante deverá preencher
o formulário de requisição de pessoal conformedemanda
do Serviço/Unidade, coletar aprovação da Presidênciae
enviar para a área de Recursos Humanos.

Parágrafo segundo. As requisições de pessoal po-
dem ser abertas nosseguintes casos:

I - substituição;
II - aumento de quadro, desde que contemplado no or-

çamento e no plano de trabalho e/ou aprovado previamen-
te pelo presidente.

Seção II – Processo de Recrutamento e Seleção

Art. 5º – O recrutamento será divulgado na rede inter-
nacional de computadores,através do sitio da Associação
Metropolitana de Gestão – amggestão.org.br - e, conterá
o resumo das funções a serem preenchidas, os respecti-
vos números de vagas, os prazos, ascondições para a par-
ticipação dos candidatos e o local para informações e a
forma para inscrições.

Parágrafo Único – Os interessados deveram acessar
no sitio da entidade o link: Trabalhe Conosco, e preen-
cher o cadastro, seguindo, passo a passo, o processo de
preenchimento e encaminhamento de anexos.

Art. 6º – O processo de recrutamento e seleção com-
preende as seguintes etapas:

I – Primeira: análise do currículo e documentos com-

probatórios de experiência, escolaridade e outrosdados
fornecidos pelos candidatos para avaliação de sua con-
formidade com os requisitos mínimos

exigidos.
II – Segunda: os candidatos que cumprirem os requi-

sitos mínimos exigidos deverão apresentar fichas deem-
prego preenchidas e aguardar  convocação para entrevis-
ta final, a serrealizada pelo requisitante;

III – Terceira: os candidatos aprovados na entrevista
deverão entregar os documentos de contrataçãoexigidos
e passar satisfatoriamente pelo exame médico admissi-
onal.

Parágrafo único. Somente serão considerados ap-
tos para o exercício da função aquelas pessoas quecum-
prirem de forma satisfatória todas as etapas de seleção e
que estejam de acordo com as condições

propostas.

Art. 7º - As funções serão preenchidas preferencial-
mente sob o regime da Consolidação das Leis doTraba-
lho (CLT), conforme carga horária previamente informada
para cada função, podendo variar para

os períodos diurno, noturno, misto, na forma de re-
vezamento ou escala de serviço.

Parágrafo Único. É permitida a contratação e sub-
contratação de empresas e a contratação deprofissionais
autônomos, em casos específicos, previamente autori-
zados por escrito pelo Presidente do Conselho de Admi-
nistração.

CAPITULO III – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Os casos omissos ou duvidosos na interpre-
tação deste Regulamento serão resolvidos pelo Conse-
lho de Administração.

Art. 9– Este Regulamento entrará em vigor a partir
da data da sua publicação.

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE
Art. 1 - Para o cumprimento do conjunto de diretrizes e princípios

previstos no Estatuto Social e demais documentos da entidade, ficam
estabelecidos as seguintes regras de organização e funcionamento, apli-
cáveis ao conjunto de associados.

Art. 2 - São instancias consultivas e deliberativas da entidade:
I. A Assembleia Geral;
II. O Conselho Administrativo;
III. O Conselho Fiscal;
IV. O Conselho Clínico.

Art. 3 - Os Trabalhos nas Assembleias obedecerão à seguinte or-
dem:

I. Aprovação e discussão da pauta do dia;
II. As decisões serão tomadas pela maioria simples dos membros

presentes, exceto para os casos em que haja previsão diversa no Estatu-
to;

Parágrafo Único: Poderão ocorrer votações simbólicas ou nomi-
nais, abertas ou secretas, a critério dos presentes.

Art. 4 - Para o exercício de suas competências estatutárias, a As-
sembleia poderá:

I. Requisitar informações a qualquer associado;
II. Determinar a continuidade, suspensão ou conclusão de estu-

dos ou atividades de interesse da entidade;
III. Analisar recursos e pedidos de reconsideração;
IV. Peticionar aos órgãos públicos ou privados;

Art. 5 - A Assembleia Geral, sempre que reunida deliberará sobre
questões previamente estabelecidas.

Art. 6 - O conselho fiscal reunir-se-á ordinariamente ou extraordina-
riamente, conforme determina o artigo 42 do estatuto Social, e suas ativi-
dades poderão ser registradas em livro próprio.

Art. 7 - Para o exercício de suas funções o conselho fiscal poderá:
I. Requerer a qualquer tempo à apresentação dos relatórios, ba-

lancetes, extratos e ou contratos bancários e demais documentos finan-
ceiros necessários à elaboração de seu relatório de análise das contas;

II. Requerer a participação do diretor executivo, e do tesoureiro
ou de qualquer outro integrante da diretoria para obter esclarecimentos
acerca de omissões, obscuridades ou contradições dos documentos
financeiros da entidade.

DOS DEPARTAMENTOS E DA DIRETORIA EXECUTIVA
Art. 8- Departamento é o órgão administrativo interno criado atra-

vés da Assembleia Geral, através de proposta encaminhada pelo Conse-
lho Administrativo, com a finalidade de possibilitar melhor execução do
contrato estabelecido com o Poder Público, na medida de sua necessida-
de

Parágrafo Primeiro – Os departamentos serão criados com obser-

Os membros da Associação Metropolitana de Gestão, no uso de suas atribuições previstas no Art. 29, V do Estatuto Social, em atendimento previsto no Artigo
4°, VII da Lei Federal 9.637/98, aprovam e tornam público o Regimento Interno, que tem a seguinte redação:

REGIMENTO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO – AMG

vância aos termos do artigo 36 do estatuto social.
Parágrafo Segundo – Para a criação dos Departamentos, qualquer

associado poderá representar junto ao Conselho Administrativo, para que
este realize levantamento de dados e estudo acerca de sua necessidade, e
com parecer fundamentado, deliberará sobre sua criação, requerendo seja
referendado pela Assembleia Geral.

Parágrafo Terceiro – A iniciativa poderá partir, de igual maneira, do
órgão contratante ou qualquer membro fiscalizador, os quais, de forma
fundamentada, deverão explicitar as razões que embasam seu pedido.

Art. 9 - A Diretoria Executiva será considerada órgão auxiliar no exer-
cício das funções institucionais da entidade, podendo seus membros, em
virtude de capacitação técnica especifica receber remuneração.

Parágrafo Primeiro – O contrato Administrativo, através de parecer
fundamentado, determinará a necessidade de contratação da Diretoria
Executiva.

Parágrafo Segundo – A diretoria Executiva, terá como finalidade pre-
cípua elaborar planos estratégicos e operacionais, projetos, orçamentos e
demais instrumentos de gerenciamento da entidade, sempre sob a fiscali-
zação e com o aval do conselho Administrativo.

Parágrafo Terceiro – A Diretoria Executiva contará com os seguintes
cargos:

a) Diretor Executivo Clínico;
b) Diretor Executivo Operacional;
c) Diretor Executivo Contábil e Fiscal;
d) Diretor Executivo de Projetos e Planejamento Estratégico.
Parágrafo Quarto – Ao Diretor Executivo Clínico competirá toda a

avaliação e elaboração de planos de ação quanto à atividade médica a ser
realizada no decorrer da execução de contratos de gestão celebrados pela
ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO.

Parágrafo Quinto – Ao Diretor Executivo Operacional competirá a
execução do objeto estratégico elaborado de acordo com o planejamento
aprovado.

Parágrafo Sexto – Ao Diretor Executivo Contábil e Fiscal competirá a
fiscalização da contabilidade de todos os contratos celebrados pela enti-
dade, bem como apresentação de contas junto aos órgãos de fiscalização
– internos e externos, bem como pela apreciação da regularidade fiscal e
previdenciária.

Parágrafo Sétimo – Ao Diretor Executivo de Projetos e Planejamento
Estratégicos competirá a elaboração e criação de projetos, tanto para a
participação em processos seletivos como para a execução dos contratos
já celebrados, bem como pelo planejamento estratégico, com a finalidade
de melhor aplicação dos recursos recebidos pela entidade, para consecu-
ção de seus objetivos institucionais.

DOS ASSOCIADOS
Art. 10 – Os Associados, além de se submeterem a este regimento

deverão ter ciência de seus direitos e deveres conforme Estatuto.

DA PARTICIPAÇÃO NOS PROJETOS
Art. 11 – Os projetos para execução de atividades institucionais da

entidade podem ser elaborados por qualquer associado, sempre submeti-

dos ao Conselho Administrativo.
Parágrafo Primeiro – Quando existir Diretoria Executiva contrata-

da, o projeto apresentado por associado será encaminhado a esta, para
que apresente parecer conclusivo sobre a viabilidade de execução do
projeto, avaliadas as questões técnicas relativas ao mesmo.

Parágrafo Segundo – Se a Diretoria Executiva contratada emitir pa-
recer pela inviabilidade do projeto, o associados poderá apresentar re-
curso, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência inequívoca da
recusa, dirigido ao Conselho Administrativo.

Parágrafo Terceiro – Caso o Conselho Administrativo indefira o
recurso, mantendo parecer a Diretoria Executiva contratada, caberá novo
recursos, observadas as mesmas formalidades do parágrafo anterior, à
Assembleia Geral. Caso seja parcialmente indeferido o recurso, somente
da parte indeferida será admissível a interposição do recurso.

Parágrafo Quarto – Deferido o recurso pelo Conselho Administra-
tivo, este submeterá o projeto para nova análise da Diretoria Executiva
contratada. Mantida ou não por esta a opinião sobre viabilidade do
projeto, o mesmo será encaminhado para deliberação em Assembleia
Geral, a qual dará palavra definitiva sobre o tema.

Art. 12 – Os projetos serão recebidos diretamente pelo Conselho
Administrativo quando não houver Diretoria Executiva contratada, mas
sempre deverá emitir parecer fundamentado sobre sua viabilidade, com
posterior apreciação pela Assembleia Geral.

DOS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROJETOS
Art. 13 – A Avaliação de qualquer projeto para execução dos servi-

ços relativos ás funções institucionais da entidade deverão levar em
conta requisitos mínimos de viabilidade para sua análise.

Art.14 – Os critérios para a avaliação do projeto são os seguintes:
I. Pertinência Temática;
II. Viabilidade financeira da execução do projeto;
III. Legalidade da execução do projeto;
IV. Possibilidade de regulas prestação de contas junto aos órgãos

competentes;
V. Demais aspectos julgados pertinentes pelo órgão avaliador.

Art. 15 – Em caso de apresentação de projetos similares ou cone-
xos, o que será avaliado pelo Conselho Administrativo, será determinada
sua tramitação conjunta.

DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES
Art. 16 – Na hipótese de descumprimento das obrigações sociais e

financeiras definidas no estatuto, por decisão da Assembleia ou do Con-
selho Administrativo, serão iniciados procedimentos disciplinares com
o objetivo de apurar o fato certo determinado e aplicar a sanção adequa-
da.

Art. 17 – Os procedimentos disciplinares serão conduzidos por
uma Comissão Processante, criada especificamente para apurara ocor-
rência de qualquer das infrações mencionadas no Art. 19.

CONTINUAÇÃO NA PÁGINA SEGUINTE
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I. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer
pessoa com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denun-
ciante for associado ou membro do Conselho, ficará impedido de votar
sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, toda-
via, práticas todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presiden-
te da entidade, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do
processo, e só voltará se necessário para completar o “quórum” de julga-
mento;

II. De posse da denúncia, o Presidente convocará reunião, deter-
minará sua leitura e consultará a Assembleia Geral sobre o seu recebi-
mento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na
mesma sessão constituída a Comissão processante, com três associados
sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presi-
dente e o Relator;

III. Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os
trabalhos, dentro de cinco dias, notificando o denunciado, com a remes-
sa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem para que, no
prazo e dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas
que pretende produzir e arrole testemunhas, até no máximo cinco;

IV. Caso não seja possível pessoalmente, a notificação far-se-á por
edital, publicado duas vezes, no órgão oficial ou meio idôneo para tanto,
com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira
publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá
parecer dentro de cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquiva-
mento da denúncia, o qual, neste caso será submetido à Assembleia
Geral;

V. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente desig-
nará desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências
e audiências que se fizeram necessários, para a oitiva do denunciado e
inquirição das testemunhas;

VI. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do proces-
so, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência,
pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as
diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às
testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa;

VII. Concluída a instrução, será aberta vista o processo ao denunci-
ado, para razões escritas, no prazo de 5 (cinco) dia, e, após, a Comissão
processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da
acusação, e solicitará ao Presidente da entidade a convocação de sessão
para julgamento;

VIII.Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por
qualquer dos associados e pelos denunciados, e, a seguir, os que dese-
jarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 (quin-
ze) minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, tem o
prazo de 2 (duas) horas para produzir uma defesa oral;

IX. Concluída a defesa, proceder-se-á tantas votações nominais,
quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afas-
tado, definitivamente, da entidade, o denunciado que for declarado pelo
voto de dois terços, pelo menos, dos membros aptos à votação, em curso
de qualquer das infrações especificadas na denúncia;

X. Concluído o julgamento, o Presidente da entidade proclamará
imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nomi-
nal sobre cada infração, e se houver condenação expedirá o competente
ato. Se o resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará
o arquivamento do processo;

XI. O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído
dentro de noventa dias, contados a data em que se efetivar a notificação
do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será
arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos
fatos;

XII. Havendo julgamento desfavorável ao associado, caberá recur-
so, no prazo e 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social,
para a Assembleia Geral, contados da ciência inequívoca do teor da deci-
são;

XIII. Verificada eventual prática de infração penal, o Presidente pro-
videnciará o encaminhamento de cópias ao Ministério Público.

Art. 18 – São motivos de instauração de Comissão Processante:
I. Ausências e ou atrasos reiterados e injustificados em atividade

na entidade;
II. Brigas, desentendimentos, falta de urbanidade para com os de-

mais associados ou com qualquer funcionário ou prestador de serviço;
III. Malversação ou utilização indevida das rendas públicas objeto

de repasse decorrente de contrato celebrado com o Poder Público;
IV. Apresentação em reunião, assembleia ou qualquer outro even-

to da entidade em aparente estado de embriaguez ou qualquer outra
alteração psíquica ou congênere por meio de uso de uso de qualquer
substância entorpecente ou de efeito análogo;

V. Qualquer outra conduta que implique em desonra ou exposição
negativa da imagem da entidade.

Parágrafo Único– Serão impostas as seguintes penalidades:
I. Advertência;
II. Suspensão;
III. Exclusão.

Art. 19 – As sanções de advertência e suspensão poderão ser apli-
cadas liminarmente pelo Presidente, cabendo recurso de sua decisão –
cujo efeito será meramente devolutivo – à primeira Assembleia Geral
subsequente.

Parágrafo Único– Da sanção de exclusão caberá recurso – cujo
efeito será meramente devolutivo –à primeira Assembleia Geral subse-
quente.

DO PROCESSO ELEITORAL
Art. 20 – Os membros do Conselho Administrativo serão eleitos

para mandato de quatro anos, admitida uma recondução.
Parágrafo Primeiro – Na constituição do Conselho Administrativo

é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional da-
queles determinados no Artigo 3°, I, e alíneas da Lei Federal 9.637/98 e
demais legislações aplicáveis.

Parágrafo Segundo – Enquanto não eleito o novo Presidente, os
trabalhos da entidade serão dirigidos pelo Conselho Administrativo do
período anterior.

Art. 21 – A eleição dos membros do Conselho Administrativo será
feita em escrutínio secreto, exigida maioria dos votos, presente a maioria
da composição da entidade e assegurada tanto quanto possível, a parti-
cipação proporcional das representações determinadas em lei específica.

Parágrafo Primeiro – A eleição far-se-á com cédulas uni nominais,
contendo a indicação do cargo a preencher, e colocadas, as referentes a
cada escrutínio, na mesma sobrecarta.

Parágrafo Segundo – Na apuração, o Presidente fará, preliminar-
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mente, a separação das cédulas referentes ao mesmo cargo, lendo-as, em
seguida, uma a uma, anotando o resultado.

Art. 22 – Na mesma reunião em que realizada a eleição, o Presidente
declarará o resultado, determinando imediatamente nova reunião para
posse do Conselho Administrativo eleito.

Art. 23 – Dada posse ao Conselho Administrativo eleito, providenci-
ará o imediato registro das formalidades para conhecimento de todos da
convalidação da eleição, nos termos da lei civil.

DO INGRESSO DE NOVO ASSOCIADO E DO PEDIDO DE RETI-
RADA DE ASSOCIADO DO QUADRO

Art. 24 – Qualquer interessado que preencha os requisitos dispostos
no estatuto da entidade e na lei, poderá requerer seu ingresso como asso-
ciado, mediante requerimento encaminhado ao Presidente.

Art. 25 – O requerimento deverá conter a qualificação do interessado,
cópias dos documentos que comprovem sua aptidão para ser aceito como
associado, o qual será apreciado no prazo de 15 (quinze) dias pela Presi-
dência da entidade.

Parágrafo Primeiro – Apreciado o requerimento, entendendo a Pre-
sidência pelo preenchimento das condições para o ingresso do requeren-
te como associado, remeterá à apreciação do Conselho Administrativo,
para emissão de seu parecer.

Parágrafo Segundo – Se verificada a insuficiência de elementos que
possam comprovar a idoneidade do pedido formulado pelo postulante à
condição de associado, o presidente dará ciência ao mesmo, para que
possa ser franqueada a possibilidade de complementação da documenta-
ção faltante, no prazo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo Terceiro – Cumpridos os requisitos estabelecidos no es-
tatuto e na lei, será deferido o pedido de ingresso de novo associado, a ser
convalidado na primeira Assembleia Geral subsequência.

Parágrafo Quarto – O procedimento para retirada de associado do
quadro será o mesmo adotado para o de ingresso.

DA AVALIAÇÃO DE CONTRATO COM O PODER PÚBLICO E DA
PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DEFINIDOS EM LEI

Art. 26 – Quando celebrado contrato com o Poder Público, deverá o
Conselho Administrativo observar o cumprimento de todos os termos
contratuais e legais, para fiel execução do contrato estabelecido.

Art. 27 – O Conselho Administrativo, antes da assinatura de qual-
quer contrato, aprovará, nos termos da Lei Federal 9.637/98, a proposta
apresentada à entidade, por maioria absoluta de seus membros.

Art. 28 – Aprovado o contrato, estará autorizada a entidade, através
de seu Presidente ou seu substituto nos casos estabelecidos, a formalizar
contrato com ente público.

Parágrafo Primeiro – Observados os casos específicos, poderá a
entidade celebrar contrato com o ente público antes da aprovação da
minuta pelo Conselho Administrativo e aprovação em Assembleia Geral,
de acordo com a urgência da Situação e verificadas a oportunidade e
conveniência da Administração Pública

Parágrafo Segundo–A contratação nos moldes acima narrados não
afasta, em hipótese, a obrigatoriedade de aprovação da minuta, determina-
dos em ata os respectivos motivos que ensejaram a contratação com ava-
liação ulterior da minuta do contrato de gestão.

Art. 29 – O Conselho Administrativo fiscalizará a execução do contra-
to de forma ampla irrestrita, podendo requisitar a qualquer órgão interno,
bem como formular requerimentos necessários aos órgãos públicos, soli-
citando informações, documentos e demais elementos que se fizerem ne-
cessários para avaliação do regular cumprimento do contrato.

Parágrafo Segundo – Os demais órgãos internos ou associados po-
derão colaborar na fiscalização do contrato, de acordo com a necessidade
demonstrada para tanto.

Parágrafo Segundo – Os documentos e informações referentes à exe-
cução do contrato celebrado com o Poder Público serão armazenados pelo
Conselho Administrativo, devendo seu Presidente, por ato próprio ou
mediante indicação de qualquer outro membro, providenciar o necessário
para arquivamento de tais dados.

Parágrafo Terceiro – Os dados referentes ao contrato de gestão
servirão como base para avaliação do desempenho do pessoal contrata-
do, inclusive para fim de remanejamento ou dispensa, de tudo informan-
do-se o órgão contratante.

Art. 30 – O Conselho Administrativo enviará ao órgão com o qual
celebrou contrato informações, contendo dados estatísticos, cronograma
de desembolso financeiro e demais elementos a dimensionar sua atuação
em relação ao contrato estabelecido, a cada 3 (três) meses.

Parágrafo Único – Será também responsabilidade do Conselho Admi-
nistrativo o atendimento a qualquer requisição do Tribunal de Contas
respectivo, a respeito de envio de documentos para prestação de contas.

Art. 31 – Encaminhada a prestação trimestral de contas ao órgão
contratante, o Conselho Administrativo providenciará relatório para ava-
liação de eventuais necessidades de melhorias na execução do contrato.

Art. 32 – O Conselho Administrativo poderá oficiar ao Poder Público
para que indique, de acordo com a oportunidade e conveniência da Admi-
nistração, membros para sua composição, conforme determinação da le-
gislação federal.

Parágrafo Primeiro – Para a composição dos demais membros que
não dependam de requerimento externo, o Conselho Administrativo de-
penderá de prévia provocação dos interessados.

Parágrafo Segundo – Para Composição decorrente de eleição ou indi-
cação interna, o Conselho Administrativo procederá de plano à escolha
dentre os membros da entidade.

DAS REUNIÕES E DA ORDEM DO DIA
Art. 33 – As reuniões se realizarão mediante convocação da Presi-

dência da entidade, mediante informação prévia aos associados e interes-
sados, ou a pedido do Conselho Administrativo.

Parágrafo Único – Os demais órgãos ou qualquer associado podem
requerer reuniões que tratem de assunto de interesse da entidade, ouvido
o Conselho Administrativo

Art. 34 – As reuniões serão realizadas na sede da entidade, assim
definida em seu estatuto, sempre com início às 19:00h, em primeira convo-
cação, para aferição do quórum necessário, e com segunda convocação
às 19:30h.

Parágrafo Único – As reuniões serão iniciadas verificada a presença
do número de associados indicado no estatuto.

Art. 35 – A Ordem do Dia é a sequência de assuntos que serão trata-
dos em reunião pelos órgãos componentes da entidade e seus associa-
dos, mediante prévia convocação.

Parágrafo Único – Nas reuniões não será tratado nenhum assunto
estranho à Ordem do Dia previamente estabelecida.

DO USO DA PALAVRA
Art. 36 – O associado poderá fazer o uso da palavra:
I. Por cinco minutos, em qualquer fase da sessão, exceto durante

a Ordem do Dia, para comunicação urgente de interesse da entidade;
II. Por dez minutos, após a Ordem do Dia, com preferência sobre

os oradores inscritos;
III. Na discussão de qualquer matéria, uma só vez, por cinco minu-

tos;
IV. Para explicação pessoal, em qualquer fase da sessão, por cinco

minutos, se nominalmente citado na ocasião, para esclarecimento de ato
ou fato que lhe tenha sido atribuído em discurso ou aparte, não sendo a
palavra dada, com essa finalidade, a mais de dois oradores na mesma
sessão;

V. Em qualquer fase da sessão, por cinco minutos:
a) Pela ordem, para indagação sobre andamento dos trabalhos,

reclamação quanto à observância do Regimento, indicação de falha ou
equivoco em relação à matéria da Ordem do Dia, vedado, porém, abordar
assunto já resolvido pela Presidência;

b) Para suscitar questão de ordem;
c) Para contraditar questão de ordem, limitada a palavra a um só

associado;
VI. Após a Ordem do Dia, pelo prazo de dez minutos, para conside-

rações que entender pertinentes;
VII. Para apartear, por dois minutos, obedecidas as seguintes nor-

mas:
a) O aparte dependerá de permissão do orador, subordinando-se,

em tudo que lhe for aplicável, às disposições referentes aos debates;
b) Não serão permitidos apartes:
1. Ao Presidente;
2. A parecer oral;
3. A encaminhamento de votação, salvo nos casos de requeri-

mento de homenagem de pesar ou de voto de aplauso ou semelhante;
4. A explicação pessoal;
5. A questão de ordem;
6. A contradita a questão de ordem;
7. A uso da palavra por cinco minutos;
c) A recusa de permissão para apartear será sempre compreendida

em caráter geral, ainda que proferida em relação à um só associado;
d) O aparte proferido sem permissão do orador não será publica-

do;
e) Ao aparte, o associado conservar-se-á sentado e assim se pro-

nunciará

Parágrafo Único – É vedado ao orador tratar de assunto estranho à
finalidade do dispositivo em que se baseia para a concessão da palavra.

Art. 37 – Os prazos previstos no artigo anterior só poderão ser
prorrogados, pelo Presidente, por um ou dois minutos, para permitir o
encerramento do pronunciamento, após o que o uso da palavra será
cassado, não sendo lícito ao associado utilizar-se do tempo destinado a
outro, em acréscimo ao de que disponha.

Art. 38 – A palavra será dada na ordem em que for pedida, salvo
inscrição

Art. 39 – Haverá, sobre a mesa destinada à Presidência dos traba-
lhos, livro especial no qual se inscreverão os associados que quiserem
usar da palavra nas diversas fases da sessão, devendo ser rigorosamen-
te observada a ordem de inscrição.

Art. 40 – O Associado, no uso da palavra, poderá ser interrompido:
I. Pelo presidente:
a) Para votação não realizada no momento oportuno, por falta de

número;
b) Para comunicação importante;
c) Para votação de requerimento de prorrogação da sessão;
d) Para suspender a sessão, em caso de tumulto no recinto ou

ocorrência grave na sede da entidade;
e) Para adverti-lo quanto a observância do regimento;
f) Para prestar esclarecimento que interessem à boa ordem dos

trabalhos;

II. Por outro associado:
a) Com seu consentimento, para aparteá-lo
b) Independentemente de seu consentimento, para formular à Pre-

sidência
Parágrafo Único – O tempo de interrupção previsto nesse artigo

será descontado em favor do orador.

Art. 41 – Ao associado é vedado?
I- Usar de expressões descorteses ou insultuosas;
II- Falar sobre resultado de deliberações definitiva de=a Assem-

bleia, salvo em explicação pessoal.

Art. 42 – Não será lícito ler em discurso, aparte, declaração de voto
ou em qualquer outra manifestação pública, documento de natureza sigi-
losa.

Art. 43 – Associado, ao fazer uso da palavra, manter-se-á sentado,
e dirigir-se-á ao Presidente ou a este e aos associados.

DA AUSÊNCIA E DA LICENÇA
Art. 44 – Considerar-se-á como ausente, o associado cujo nome

não consta das listas de comparecimento das reuniões.

Art. 45 – O associado deverá comunicar ao Presidente sempre que:
I- Necessitar ausentar-se de reunião previamente convocada;
II- Assumir cargo público junto a qualquer ente federativo ou au-

tarquia.
Parágrafo Primeiro – Ao comunicar a sua ausência, no caso do

inciso I, o associado deverá mencionar a razões de sua ausência.
Parágrafo Segundo – Se o associado licenciado ou que assumir

cargo público compuser a Presidência ou algum dos Conselhos da enti-
dade, ficarão suspensos seus diretos, inclusive o de se manifestar em
nome da instituição.

Art. 46 –Para os efeitos do disposto no artigo anterior, o associado
poderá:

I- Quando, por motivo de doença, se encontre impossibilitado de
comparecer às reuniões, requerer licença, instruída comparecer médico;

II- Solicitar licença para tratar de interesses particulares, desde
que o afastamento não ultrapasse o período de 120 (cento e vinte) dias.

DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
Art. 47 – Compete ao Conselho Administrativo:
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I- Fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução do seu
objetivo;

II- Aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;
III- Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de

investimentos;
IV- Designar e dispensar os membros da diretoria;
V- Fixar remuneração dos membros da diretoria;
VI- Aprovação e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extin-

ção da entidade por maioria, no mínimo, de dois terços de seus mem-
bros;

VII- Aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no
mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e respec-
tivas competências;

VIII- Aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de sus
membros, o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve
adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações e o
plano de cargos, salários e benefícios de empregados da entidade;

IX- Aprovar e encaminhar, ao órgão supervisão da execução do
contrato de gestão, os relatórios gerenciais e de atividades da entidade,
elaborados pela diretoria;

X- Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e apro-
var os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da
entidade, com o auxílio de auditoria extrema.

XI- Atuar nos demais casos previstos nesse Regimento Interno.
Parágrafo Único – Nos casos previstos no Estatuto Social, é im-

prescindível a submissão à Assembleia Geral. Nos demais casos, o Con-
selho Administrativo se reunirá para exercer suas atividades previstas,
através de reuniões previstas no forma regimental.

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE
Art. 48 – Ao Presidente compete, além do previsto no Estatuto

Social:
I- Exercer as atribuições previstas no Estatuto;
II- Velar pelo respeito às prerrogativas dos associados;
III- Convocar e presidir reuniões;
IV- Propor a prorrogação da sessão
V- Designar a Ordem do Dia das reuniões e retirar matéria da pau-

ta;
VI- Fazer observar na sessão a Constituição, as leis, o Estatuto e

este Regimento;
VII- Assinar as atas das sessões, uma vez aprovadas;
VIII- Decidir as questões de ordem;
IX- Orientar as discussões e fixar pontos sobre que devam versar;
X- Propor à Assembleia Geral a constituição de comissão e expli-

car as conclusões de seu parecer;
XI- Convidar se necessário o relator ou o Presidente de comissão a

explicar as conclusões de seu parecer;
XII- Desempatar as votações quando necessário;
XIII- Proclamar o resultado das votações;
XIV- Despachar requerimento de licença de associado;
XV- Promover o registro e a publicação do trabalhos e atos da enti-

dade;
XVI- Resolver qualquer caso não previsto nesse Regimento;
XVII- Presidir Reuniões
XVIII- Adotar as providencias necessárias para o expediente da

entidade, mediante ato específico.
XIX- Oficiar ao Poder Público para verificação de entidade congê-

nere na mesma área de atuação, em casos de extinção ou desqualificação
da entidade, nos casos do Artigo 96 desde Regimento Interno.

Parágrafo Único – O Presidente participará das reuniões do Conse-
lho sem direito a voto, observado o disposto no inciso XII deste artigo.

Art. 49 – O Presidente somente se dirigirá aos demais da cadeira
presidencial, não lhes sendo lícito dialogar com os associados nem os
apartear, podendo entretanto, interrompe-los nos casos previstos neste
Regimento.

Parágrafo Único – O Presidente deixará a dadeira presidencial sem-
pre que, como associado, quiser participar ativamente dos trabalhos da
sessão.

Art. 50 – O Presidente terá apenas voto de desempate nas vota-
ções, contando-se, porém, a sua presença para efeito de quórum.

Art. 51 – Ao Conselheiro Secreto compete, além do previsto no
Estatuto Social:

I- Substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos;
II- Exercer as atribuições estabelecidas, quando não as tenha exer-

cido o Presidente.
Art. 52 – Ao Conselho Tesoureiro compete além do previsto no

Estatuto Social:
I- Ler em plenário, na integra ou em resumo, a correspondência

oficial recebida pela entidade, os pareceres das comissões e quaisquer
outros documentos que devam constar do expediente da reunião;

II- Despachar a matéria do expediente que lhe for distribuída pelo
Presidente;

III- Assinar, depois do Presidente, as atas das reuniões;
IV- Rubricar a listagem especial como resultado da votação realiza-

da
V- Determinar a entrega aos associados dos avulsos impressos

relativos à matéria da Ordem do Dia;
VI- Encaminhar os Papéis distribuídos as comissões estabeleci-

das;
VII- Fazer a chamada dos associados;
VIII- Contar os votos, em verificação de votação;
IX- Auxiliar o Presidente na apuração das eleições, anotando os

nomes dos votados e organizando as listas respectivas.

Art. 53 – Ao Conselho Clínico compete, além das atribuições pre-
vistas no Estatuto Social, manter a regularidade na execução do contra-
to de gestão, quanto às questões médicas, preservando o fiel cumpri-
mento do instrumento celebrado.

CONSELHO FISCAL
Art. 54 – O Conselho Fiscal é órgão fiscalizador da entidade, eleito

na forma do Artigo 40, do Estatuto da entidade, composto por 3 (três)
membros dentre os associados eleitos para tal fim, presidida pelo Con-
selho Fiscal tem a seguinte competência:

I- Examinar os livros e escrituração da entidade;
II- Opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro

e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pare-
ceres para a Assembleia Geral;

III- Requisitar ao Conselheiro Tesoureiro, a qualquer tempo, docu-
mentação comprobatória das operações patrimoniais realizadas, emitin-

do pareceres para a Assembleia Geral;
IV- Requisitar ao Conselheiro Tesoureiro, a qualquer tempo, docu-

mentação comprobatória das operações econômico-financeiras realizadas
pela ASSOCIAÃO METROPOLITANA DE GESTÃO

V- Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos indepen-
dentes.

Art. 55 – Para exercer as atribuições previstas no Estatuto Social da
entidade, independe o Conselho Fiscal de prévia autorização, sendo que
em caso de inobservância de qualquer de suas competências estabeleci-
das na forma estatutária e regimental implicará abuso no exercício de direi-
to do Conselho, a este competindo a adoção das medidas necessárias
junto ao Conselho Administrativo ou à Assembleia Geral.

Parágrafo Primeiro – Para examinar os livros e a escrituração da
entidade, o Conselho Fiscal, através de seu representante, enviará reque-
rimento prévio ao Presidente da entidade, para que este disponibilize em
tempo hábil, nunca superior a 10 (dez) dias, o material necessário para
análise.

Parágrafo Segundo – Poderá o Conselho Fiscal, caso entenda perti-
nente, emitir seus pareceres ou relatórios direcionados à comissão estabe-
lecida ou ao Conselho Administrativo, alertando ambos sobre a obrigato-
riedade de submissão da análise de tais pareceres ou relatórios à Assem-
bleia Geral.

Parágrafo Terceiro – No caso de recusa ou sonegação, por parte do
Conselheiro Tesoureiro, de documentação requisitada pelo Conselho Fis-
cal, poderá este oficiar à presidência da entidade para que assim proceda,
sem prejuízo das penalidades a que sujeito o Conselheiro Tesoureiro.

Parágrafo Quarto – O acompanhamento do trabalho de auditoria
externa independente deve ser realizado de forma ampla pelo Conselho
Fiscal. Assim, quando existir auditoria em tal caráter, compete ao Presiden-
te da entidade oficiar ao Conselho Fiscal, para que se manifeste sobre seu
interesse em acompanhar os trabalhos.

Parágrafo Quinto – A participação do Conselho Fiscal constitui re-
quisito indispensável de validade da auditoria independente externa, sem
a qual o ato se torna nulo de pleno direito, se as circunstancias assim
determinarem.

DAS COMISSÕES
Art. 56 – A entidade poderá ter comissões temporárias, criadas para

finalidade específica no ato de sua criação.

Art. 57–As comissões temporárias se estinguem:
I- Pela conclusão da sua tarefa, ou;
II- Ao término do respectivo prazo.
Parágrafo Primeiro – É lícito à comissão que tenha concluído a sua

tarefa requerer a prorrogação do respectivo prazo no caso do inciso II, do
“caput”, por tempo determinado não superior a um ano.

Parágrafo Segundo – Quando se tratar de comissão externa, finda a
tarefa, deverá ser comunicado à Assembleia Geral o desempenho de sua
missão.

Parágrafo Terceiro – O prazo das comissões temporárias é contado
a partir da publicação dos atos que as criarem, em local próprio na sede da
entidade.

Parágrafo Quarto – As comissões processantes obedecerão seu re-
gramento próprio constante deste Regimento.

Art. 58 – As comissões poderão convocar AUDIÊNCIA PÚBLICA, A
QUAL SERÁ REALIZADA PARA:

I- Instruir matéria sob sua apreciação;
II- Trata de assunto de interesse público relevante, referente ao

objeto do contrato de gestão;
III- Ouvir as necessidades e anseios dos destinatários dos serviços

descritos em contrato celebrado com o Poder Público.
Parágrafo Primeiro – A audiência pública poderá ser realizada por

solicitação de entidade da sociedade civil.
Parágrafo Segundo – A audiência prevista para o disposto no inciso

I poderá ser dispensada por deliberação da comissão.

Art. 59 – Os depoimentos serão prestados por escrito e de forma
conclusiva.

Parágrafo Primeiro – Na hipótese de haver defensores e opositores,
relativamente à matéria objeto de exame, a comissão procederá de forma
que possibilite a audiência de todas as partes interessadas.

Parágrafo Segundo – Os membros da comissão poderão, terminada a
leitura, interpelar o orador exclusivamente sobre a exposição lida, por pra-
zo nunca superior a três minutos.

Parágrafo Terceiro – O orador terá o mesmo prazo para responder a
cada associado, sendo-lhe vedado interpelar os membros da comissão.

Art. 60 – Da reunião de audiência pública será lavrada ata, arquivan-
do-se, no âmbito da comissão, os pronunciamentos escritos e documen-
tos que os acompanharem

Parágrafo Único – Será admitido, a qualquer tempo, a requerimento de
qualquer associado, o traslado de peças.

Art. 61 – A comissão receberá petições, reclamações, representações
ou queixas de qualquer pessoa contra ato ou omissão de órgão, associado
ou entidade pública sobe assunto de sua competência.

Parágrafo Primeiro – Os expedientes referidos neste artigo deverão
ser encaminhados por escrito, com identificação do autor e serão distribu-
ídos a um relator que os apreciará e apesentará relatório com sugestões
quanto às providencias a serem tomadas pela comissão, pelo Conselho
Administrativo ou pelo Ministério Público.

Parágrafo Segundo – O relatório será discutido e votado na comis-
são, devendo concluir por projeto de resolução se contiver providencia a
ser tomada por outra instância que não a da própria comissão.

DAS REUNIÕES
Art. 62 – As reuniões da entidade podem ser:
I- Ordinárias;
II- Extraordinárias.
Parágrafo Primeiro – Considera-se reunião ordinária, para os efeitos

do Art. 17, I e II, do Estatuto da entidade, aquela realizada para examinar e
aprovar os relatórios do Conselho Administrativo, as anuais de Institui-
ção, o balanço geral, além dos pareceres do Conselho Fiscal ou para apro-
var o planejamento estratégico anual, para curto, médio ou longo prazo.

Parágrafo Segundo – As reuniões extraordinárias, com Ordem do Dia
própria, realizar-se-ão e horário previamente estabelecido pela Presidên-
cia, de acordo com as formalidades estabelecidas no Estatuto.

Parágrafo Terceiro – O presidente poderá convocar, para qualquer
tempo, sessão extraordinária quando, a seu juízo e ouvido o Conselho
Administrativo, as circunstancias o recomendarem ou haja necessidade
de deliberação urgente.

Parágrafo Quarto – A sessão não se realizará:
I- Por falta de número;
II- Por deliberação do Conselho Administrativo;
III- Quando, por motivo de força maior, assim considerado pela Pre-

sidência, não for possível sua realização.

DA ORDEM DO DIA NAS REUNIÕES
Art. 63 – A Ordem do Dia terá início no horário estabelecido no

Artigo 35 deste regimento.

Art. 64 – As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, a juízo do
Presidente, segundo sua antiguidade e importância.

DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Art. 65 – A reunião extraordinária, convocada de oficio pelo Presi-

dente ou por qualquer das hipóteses definidas no Estatuto, terá o mes-
mo rito e duração da ordinária.

Parágrafo Único – O período do expediente de reunião extraordiná-
ria não excederá a trinta minutos.

Art. 66 – Em reunião extraordinária, só haverá oradores, antes da
Ordem do Dia, caso não haja número para as deliberações.

Art. 67 – O Presidente prefixará dia, horário, e Ordem do Dia a reu-
nião extraordinária, dando-os a conhecer, previamente, aos associados e
Conselhos, em sessão ou através de qualquer meio idôneo de comunica-
ção.

Parágrafo Único – Não é obrigatório a inclusão, na Ordem do Dia de
reunião extraordinária, de matéria não ultimada na sessão anterior, ainda
que em regime de urgência ou em curso de votação.

DOS REQUERIMENTOS E DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 68 – O requerimento poderá ser oral ou escrito.
Parágrafo Único – É oral e despachado pelo Presidente o requeri-

mento:
I- De leitura de qualquer matéria sujeita a conhecimento dos partici-

pantes;
II- De retificação da ata;
III- De inclusão em Ordem do Dia de matéria em condições regi-

mentais de nela figurar;
IV- De permissão para falar.

Art. 69 – São escritos os requerimentos não referidos no artigo
anterior e dependem de votação por maioria simples, presente a maioria
da composição dos presentes à reunião, salvo os abaixo especificados:

I- De licença;
II- Dependentes de despacho do Presidente:
a) De publicação de informações oficiais no Diário Oficial;
b) De esclarecimentos sobre atos da administração interna;
c) De retirada de indicação ou requerimento;
d) De reconstituição de proposição;
e) De retirada de proposição, desde que não tenha recebido pare-

cer de comissão e não conste de ordem do dia.
III- Dependentes de votação com a presença do quórum na maioria

absoluta dos associados, de prorrogação do tempo da sessão.

DOS REQUERIMENTOS, ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO
DE INFORMAÇÕES

Art. 70 – Os requerimentos de informações estão sujeitos às se-
guintes normas:

I- Serão admissíveis para esclarecimento de qualquer assunto re-
ferente à repasse e utilização de recursos públicos em contratos celebra-
dos com entes da Administração Pública, nos termos do Artigo 2°, “ca-
put” e parágrafo único da Lei Federal 12.527/11 (Lei de Acesso à Informa-
ção);

II- Não poderão conter pedido de providencia, consulta, suges-
tão, conselho ou interrogação sobre propósito de quem dirija;

III- Lidos no período do expediente, serão despachados à Mesa
para decisão;

IV- Se deferidos, serão solicitadas, à pessoa competente, as infor-
mações requeridas, ficando interrompida a análise da matéria que se
pretende esclarecer. Se indeferidos, irão ao arquivo, feita comunicação
ao Conselho Administrativo;

V- As informações recebidas, quando se destinarem à elucidação
de matéria pertinente a proposição em curso na entidade, serão incorpo-
radas ao respectivo processo.

Parágrafo Primeiro- Ao fim de trinta dias, quando não hajam sido
prestadas as informações reunir-se-á o Conselho Administrativo, dentro
de três dias uteis, para declarar a ocorrência do fato e adotar as providên-
cias decorrentes do disposto neste Regimento e no Estatuto.

Parágrafo Segundo – Aplicam-se, no que couber, as disposições do
parágrafo anterior ao caso de fornecimento de informações falsas.

Art. 71 – O requerimento de remessa de documentos equipara-se ao
pedido de informações.

Art. 72 – O Presidente determinará meios para que se observe o
disposto na Lei 12.527/11, bem como delimitará os meios internos para
armazenamento de documentos e informações referentes à atividade da
entidade.

DAS INDICAÇÕES
Art. 73 – Indicação corresponde à sugestão de associado ou co-

missão para que o assunto nela focalizado seja objeto de providência ou
estudo pelo órgão competente, com a finalidade do seu esclarecimento
ou formulação de proposição.

Art. 74 – A indicação não poderá conter a qualquer comissão Con-
selho ou Presidência sobre interpretação ou aplicação de lei ou ato do
Poder Público.

Parágrafo Único – Lida no período do expediente, a indicação será
encaminhada à comissão competente.

Art. 75 – A indicação não será discutida nem votada. A deliberação
tomará por base a conclusão do parecer órgão destinatário da indicação.

Parágrafo Único – Se a indicação for encaminhada a mais de um
órgão e os pareceres forem discordantes nas suas conclusões, será vo-
tado, preferencialmente, o da que estiver dentre os órgãos internos, o de
maior gradação.

DAS PROPOSIÇÕES E MODO DE APRESENTAÇÃO
Art. 76 – Proposição é toda a matéria sujeita à deliberação de comis-

são, do Conselho Administrativo ou da Assembleia Geral.
Parágrafo Único – A apresentação de proposição será feita:
I- Perante comissão existente, quando se tratar de assunto espe-

cifico relacionado a contrato celebrado com o Poder Público, no que diz
respeito à execução dos serviços, desde que seja pertinente à competên-
cia da respectiva comissão;

II- Perante o Conselho, no prazo de cinco dias úteis, quando se
tratar de emenda a:
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a) Projeto de alteração ou reforma do Regimento Interno;
b) Projeto referente ao modo de prestação de contas da entidade;
c) Projetos apreciados pelas comissões em caráter terminativo;
d) Projetos de autoria de comissão.
III- Perante a Assembleia Geral:
a) No demais casos não previstos nos incisos e alíneas anterio-

res.

Art. 77–As proposições devem ser escritas em termos concisos e
claros e divididas, sempre que possível, e artigos, parágrafos, incisos e
alíneas.

Art. 78 – Os projetos, pareceres e indicações devem ser encimados
por ementa.

Art. 79 – As proposições, salvo os requerimentos, devem ser acom-
panhadas de justificação oral ou escrita.

Art. 80 – Apresentada a proposição, será apreciada pela comissão
competente, e encaminhada para Conselho Administrativo.

Art. 81 – As deliberações da entidade serão tomadas por maioria de
votos, presente a maioria absoluta dos seus membros.

Art. 82 – Terminada a apuração, o Presidente proclamará o resulta-
do da votação, especificando os votos favoráveis, contrários, em bran-
co, nulos e as abstenções.

Art. 83 – A votação realizar-se-á imediatamente após a discussão,
se este regimento não dispuser noutro sentido.

Art. 84 – Nenhum associado presente à sessão poderá escusar-se
de votar, salvo quando se tratar de assunto em que tenha interesse
pessoal, devendo declarar o impedimento ates da votação e sendo a sua
presença computada para efeito de quórum.

DA ALTERAÇÃO OU REFORMA DO REGIMENTO INTERNO
Art. 85 – O Regimento Interno poderá ser modificado ou reformado

por projeto de resolução de iniciativa de qualquer associado, de comis-
são temporária para esse fim criada ou por qualquer Conselho, em virtu-
de de deliberação da Assembleia Geral, e da qual deverá fazer parte um
membro de cada Conselho.

Parágrafo Primeiro – Em qualquer caso, o projeto, após publicado
e distribuído em avulsos, ficará arquivando em local próprio durante
cinco dias úteis a fim de receber emendas.

Parágrafo Segundo – Decorrido o prazo previsto no parágrafo pri-
meiro, o projeto será enviado:

I- Para parecer jurídico, em qualquer caso;
II- À comissão que houver elaborado, para exame das emendas,

se as houver recebido;
Parágrafo Terceiro – Os pareceres das comissões serão emitidos

no prazo de dez dias úteis, quando o projeto for simples modificação, e
no de vinte dias úteis, quando se tratar de reforma.

Parágrafo Quarto – A redação final do projeto de reforma do Regi-
mento Interno compete à comissão que houver elaborado e o de autoria
individual de associado, ao Conselho Administrativo.

DA QUESTÃO DE ORDEM
Art. 86 – Constituirá questão de ordem, suscitável em qualquer

fase da sessão pelo prazo de cinco minutos, qualquer dúvida sobre
interpretação ou aplicação deste Regimento.

Parágrafo Único – Para contraditar questão de ordem é permitido o
uso da palavra a um só associado, por prazo não excedente ao fixado
neste artigo.

Art. 87 – A questão da ordem dever ser objetiva, indicar o disposi-
tivo regimental e que se baseia, referir-se a caso concreto relacionado
com a matéria tratada na ocasião, não podendo versar sobre tese de
natureza doutrinária ou especulativa.

Art. 88–A questão de ordem será decidida pelo Presidente, em cará-
ter definitivo.

Art. 89 – Considera-se simples precedente a decisão sobre questão
de ordem, só adquirindo força obrigatória quando incorpora ao Regi-
mento.

Art. 90 – Nenhum associado poderá falar, na mesma sessão, sobre
questão de ordem já resolvida pela Presidência

DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS
Art. 91 – As petições, memoriais, representações ou outros docu-

mentos enviados à entidade serão recebidos pelo Serviço de Protocolo
e, segundo a sua natureza, despachados à quem de direito ou arquiva-
dos.

Art. 92 – Não serão recebidas petições e representações sem data e
assinaturas ou em termos desrespeitosos, podendo as assinaturas, a
juízo da Presidência, ser reconhecidas...

DA TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE DOS ATOS
Art. 93 – A entidade fará publicar, além dos relatórios financeiros e

do relatório de execução do controle de gestão Art. 2°, I,” f” da Lei
Federal 9.637/98), todo e qualquer ato que importe utilização de recursos
advindos de repasses de idôneo para que se dê necessária publicidade,
inclusive por meio eletrônico.

Parágrafo Único – Os atos internos da entidade que importem pe-
nalidade a associado também poderão ser publicados em Diário Oficial
ou meio congênere de ciência inequívoca de qualquer interessado, sal-
vo quando existir exposição indevida da pessoa do penalizado, ocasião
na qual serão o mesmo cientificado pessoalmente, de maneira a não
provocar dano à sua imagem.

Art. 94 – A entidade manterá informações necessárias em seu portal
da transparência na rede mundial de computadores (internet), a fim de
observar o disposto na Lei Federal 12.527/11, sempre que relacionados
aos contratos celebrados com o Poder Público.

Art. 95–No caso de informações referentes às atividades não rela-
cionadas a repasse de verba pública, fica a critério da entidade a conces-
são das mesmas (Art. 2°, parágrafo único da Lei Federal 12.527/11).

Art. 96 – A entidade deverá manter cadastros atualizados sobre

suas atividades, inclusive para fins de prestação de contas junto aos ór-
gãos responsáveis, com o intuito de facilitar a fiscalização e apuração de
execução dos contratos celebrados.

Parágrafo Único – O endereço eletrônico da entidade na rede mundial
de computadores (internet), deverá conter informações relativas aos con-
tratos e todas as demais necessárias para fiel cumprimento ao disposto na
legislação federal de regência, sempre observados os estreitos limites da
natureza pública dos atos praticados.

DO PROCEDIMENTO DE INCORPORAÇÃO DE BENS, LEGADOS,
DOAÇÕES E EXCEDENTES FINANCEIROS

Art. 97 – Verificada a extinção ou desqualificação da entidade como
organização social, deverá providenciar a incorporação de bens, legados,
doações e excedentes financeiros a entidade congênere.

Art. 98–O Presidente da entidade, antes de sua extinção, se o caso;
providenciará ao Chefe do Executivo ou ao responsável pelo órgão públi-
co gerenciado, a fim de requerer informação sobre a existência de entidade
de atividade congênere na mesma área de atuação.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será dotado em caso de
desqualificação da entidade.

Art. 99 – Quando não existir entidade congênere para tal finalidade, o
Presidente então oficiará os Poderes Executivo e Legislativo para que
providenciem o necessário para absorção de tais bens e direitos.

Parágrafo Único – O Presidente, em sua manifestação, deverá reque-
rer prazo para manifestação dos Poderes oficiados, nunca superior a 30
(trinta) dias.

Art. 100 – Caso não haja manifestações dos Poderes constituídos, a
entidade promoverá as medidas judiciais cabíveis para depósito de bens e
direitos em favor da Administração Pública, ante a determinação legal que
impede sua manutenção em posse da entidade em caso de sua extinção ou
desqualificação.

DO REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DA ENTIDADE NO ORÇA-
MENTO DO ENTE FEDERATIVO E REQUISIÇÃO DE SERVIDORES E
BENS DO ENTE GERENCIADO

Art. 101–A entidade poderá, nos casos em que celebrados contratos
com o Poder Público, oficiar ao mesmo, requerendo sua inclusão nos res-
pectivos créditos orçamentários, para que seja possibilitada a execução
regular do contrato de gestão.

Parágrafo Primeiro – No caso da discussão da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e da Lei Orçamentaria Anual, poderá a entidade requerer ao
Poder Público sua participação nos debates e audiência pública, nos ter-
mos em que dispuser a legislação vigente.

Parágrafo Segundo – A entidade destacará comissão ou membro para
acompanhamento dos trabalhos, os quais deverão emitir parecer conclusi-
vo encaminhado ao Conselho Administrativo para análise.

Parágrafo Terceiro – No caso de não inclusão ou inobservância dos
termos contratuais para repasse das verbas necessárias para execução do
contrato, deverá a entidade adotar as medidas judiciais cabíveis para que
possa executar o contrato, ou informar o órgão contratante a renúncia ao
contrato.

Art. 102 – Verificada a necessidade de cessão de servidores ou bens
de titularidade do ente federativo gerenciado, poderá a entidade, através
de requerimento fundamentado e instruído com elementos que permitam a
verificação da necessidade, solicitar à Administração Pública a respectiva
cessão, observada a possibilidade, oportunidade e conveniência.

Art. 103 – Os servidores cedidos serão relacionados e emitido relató-
rio de atividades, nos moldes estabelecidos no contrato de gestão, sendo
que eventuais benefícios que lhe sejam incidentes devem ser repassados
pela Administração Pública. Os bens móveis ou imóveis serão devidamen-
te inventariados, e as obrigações reais deles decorrentes também serão de
responsabilidade da Administração Pública.

Art. 104 – Cessando o motivo que determinou o pedido de cessão de
serviços ou bens, a entidade informará o Poder concedente, para adotar as
medidas cabíveis de reintegração dos servidores ou bens cedidos.

DA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E REQUERIMENTO DE
QUALIFICAÇÕES

Art. 105 – Tendo ciência de edital de convocação ou chamamento
para concursos de projetos, ou qualquer outro que permita à entidade
concorrer em certame ou contratar com a Administração Pública, qualquer
associado poderá informar a qualquer dos Conselhos, sempre submetido
o edital ou ato público de convocação à apreciação do Conselho Adminis-
trativo.

Art. 106 – O Conselho Administrativo avaliará a viabilidade de con-
correr a entidade de acordo com a repercussão do projeto, sua realidade
econômico-financeira, alcance social e adequação com as finalidades
institucionais da entidade.

Art. 107 – No caso de viabilidade, o Conselho Administrativo deter-
minará as providencias necessárias para que possa a entidade participar
do certame, ou se o caso, para contratação imediata, se as circunstancias
assim autorizarem.

Art. 108 – A entidade poderá requerer sua qualificação, independente
da existência prévia de processo seletivo ou edital convocatório para tan-
to, desde que haja lei local regedora da matéria objeto de suas funções
institucionais.

DA APLICAÇÃO DE PENALIDADE A CONTRATADO PARA EXE-
CUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Art.109 – A entidade poderá contratar, para execução dos contratos
de gestão, profissionais da área da saúde, ou empresas especializadas
para tanto.

Art. 110 – No caso de recusa injustificada do profissional para a
execução de qualquer serviço contratado, deverá a entidade adotar as
providências necessárias, dentre elas a informação ao órgão contratante,
a rescisão do contrato por inexecução, encaminhamento e oficio ao Con-
selho Federal ou Regional de Medicina para adoção das medidas cabíveis,
dentro de outras que reputar necessárias.

Parágrafo Primeiro – A entidade, através do administrador regional
da execução do contrato de gestão, deverá manter quadro de avisos que
conterá a rotina a ser observada pelos profissionais contratados.

Parágrafo Segundo – De qualquer comunicado exarado pela entidade
será dada ciência inequívoca aos contratados, que deverão também exarar
o seu ciente, para que não se alegue ignorância de seus termos.

Parágrafo Terceiro -Havendo prática de ato contrário Às orienta-
ções da entidade, as quais sempre observarão as regras do Conselho
Federal e Conselho Regional de Medicina, poderá ser iniciado processo
administrativo disciplinar.

Parágrafo Quarto – As medidas constantes deste artigo poderão
deixar de ter sua aplicação caso o profissional se retrate e concorde em
executar os termos do contrato celebrado com a entidade.

DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO
Art. 111 – A entidade poderá contar, para execução de serviços, com

voluntários, assim reconhecidos os que se enquadrem nos termos da Lei
Federal n. 9608/98

Art. 112 – O voluntário apresentará requerimento escrito à entidade,
endereçado à Presidência, que decidirá o pedido de plano, quando veri-
ficadas as condições mínimas para deferimento ou indeferimento do mes-
mo.

Parágrafo Único – Em caso de admissão de voluntário, a Presidência
estabelecerá normas para a celebração de termo de adesão, contando o
objeto e as condições de exercício, bem como expedirá norma geral sobre
o modo de autorização de reembolso de despesas.

Art. 113 – A entidade informará ao órgão contratante, quando requi-
sitada ou se assim entender necessário, os voluntários que exercem ativi-
dades em tal caráter referente ao contrato de gestão correlato.

DA AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO PÚBLICO USUÁRIO NA
EXECUÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO COM O PODER PÚBLI-
CO

Art. 114 – Para a avaliação de satisfação na execução do contrato
celebrado com o Poder Público, a entidade providenciará meios de apura-
ção, pelo público destinatário de serviços, de questões referentes à ade-
quação dos serviços prestados, a fim de nortear eventuais providências
para melhoria.

Parágrafo Único – Com finalidade de atender tal determinação, po-
derá a entidade dispor, nas unidades de execução de serviços, de meios
eletrônicos ou manuais para verificação da satisfação do Público, obser-
vadas as condições e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de
gestão.

Art. 115 – Quando houver disponível na unidade de atendimento
gerenciada formulário manual ou eletrônico para pesquisa de satisfação
do usuário, a entidade deverá orientar o pessoal de recursos humanos ou
de expediente a informar o usuário do serviço sobre a possibilidade de
emitir opinião sobre serviço, atendimento, instalações e outros quesitos
que reputar importantes, a fim de facilitar a participação popular na ava-
liação dos serviços.

Art. 116 – As informações prestadas diretamente pela população
quando ao serviço prestado deverão ser levadas em conta para o plane-
jamento, orientação e direcionamento de recursos e pessoal para que
haja atendimento aos princípios regedores do Sistema Único de Saúde.

Parágrafo Único – As informações serão encaminhadas ao órgão
contratante, para que tome ciência dos anseios da população e, se o
caso, adote as providencias que julgar pertinentes.

Art. 117- Em caso de reiteradas observações negativas por parte do
usuário dos serviços, a entidade deverá adotar providências para melho-
ria no serviço, tanto quanto possível, observada sempre a satisfação
popular usuária quando à execução do serviço, sempre dentro dos limi-
tes do ajuste estabelecido entre a entidade e o órgão contratante.

DO PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS EM-
PREGADOS

Art. 118– O Conselho Administrativo deverá providenciar a elabo-
ração de plano de cargos, salários e benefícios dos empregados, ouvida
a Assembleia Geral.

Art. 119 – Para elaboração de tais medidas, poderá o Conselho Ad-
ministrativo consultar associados ou conselheiros, para melhor orienta-
ção das diretrizes a serem observadas.

Art. 120 – Caso seja necessário, poderá ser criada comissão tempo-
rária, a qual conterá 3 (três) membros, os quais realizarão estudos, com
parecer conclusivo e esboço do plano, para encaminhamento ao conse-
lho Administrativo e, se caso, ás demais comissões estabelecidas e que
tenham pertinência temática com o projeto realizado.

Parágrafo Único – Encaminhado o esboço do plano para o Conse-
lho Administrativo, este providenciará parecer conclusivo, o qual será
votado pela Assembleia Geral, considera-se aprovado pela maioria abso-
luta dos presentes à reunião.

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS
Art. 121 – São atos administrativos internos:
I- De competência privativa:
a) Do Presidente da entidade, o Decreto;
b) Dos Conselheiros, a Resolução;
c) Dos órgãos colegiados, a Resolução;
II- De competência comum:
a) A todas as pessoas acima indicadas, a Portaria;
b) A todas as pessoas indicadas no inciso anterior, os demais atos

administrativos, tais como Ofícios, Ordens de Serviço, Instruções e ou-
tros.

Parágrafo Único – Os atos administrativos serão numerados em
séries próprias, com renovação anual, identificando-se pela sua denomi-
nação, seguida da sigla do órgão ou entidade que os tenha expedido.

Art. 122 -Os atos administrativos produzidos por escrito indicarão a
data e o local de sua edição, e conterão a identificação nominal, funcional
e a assinatura do emitente responsável

Art. 123 – Os atos de conteúdo normativo e os de caráter geral serão
numerados em séries especificas, seguidamente, sem renovação anual.

Art. 124 – Os regulamentos serão editados por decreto, observadas
as seguintes regras:

I- Nenhum regulamento poderá ser editado se base em lei ou Esta-
tuto Social da entidade, nem prever infrações, sanções, deveres ou con-
dicionamentos de direitos nela estabelecidos;

II- Os decretos serão referendados pelos Conselheiros em cuja área
de atuação devam incidir;

III- Nenhum decreto regulamentar será editado sem exposição de
motivos que demonstre o fundamento legal de sua edição, a finalidade
das medidas adotadas e a extensão de seus efeitos;

IV- As minutas de regulamento serão obrigatoriamente submetidas
à apreciação para parecer jurídico, antes de sua apreciação.

DA PUBLICIDADE DOS ATOS
Art. 125 – Os atos administrativos exagerados pela entidade, inclu-

sive os de caráter geral, entrarão em vigor na data de sua publicação,
salvo disposição expressa em contrato.
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Art. 126 – Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos
atos administrativos consistirá em sua publicação no mural de publica-
ções da entidade, quando for o caso na citação notificação ou intimação
do interessado.

Parágrafo Primeiro – A publicação dos atos sem conteúdo norma-
tivo poderá ser resumida.

Parágrafo Segundo – Quando se tratar de ato que se refira a provi-
dência referente ao contrato de gestão que haja novamente interesse
Público, a entidade poderá divulga-lo em Diário Oficial ou através do
portal da transparência, sendo que nesse caso será disponibilizado seu
inteiro teor.

DO PRAZO PARA A PRODUÇÃO DOS ATOS
Art. 127 – Será de 60 (sessenta) dias, se outra não for a determina-

ção legal, o prazo máximo para a prática dos atos administrativos inter-
nos isolados, que não exijam procedimento para sua prolação, ou para a
adoção de outras providencias necessárias à aplicação de decisão admi-
nistrativa.

Parágrafo Único – O prazo fluirá a partir do momento e que, à vista
das circunstâncias, tornar-se logicamente possível a produção do ato
ou a adoção da medida, permitida prorrogação, quando cabível, median-
te proposta justificada.

DA DELEGAÇÃO E DA AVOCAÇÃO
Art. 128 – Salvo vedação expressa, os titulares do exercício e práti-

ca de determinado ato poderão delegar a seus subordinados a prática de
atos de sua competência ou avocar os de competência destes.

Art. 129 – São indelegáveis, entre outras hipóteses decorrentes de
normas especificas:

I- A competência para edição de atos normativos que regulem
direitos e deveres dos associados;

II- As atribuições recebidas por delegação, salvo autorização ex-
pressa e na forma por ela determinada;

III- A totalidade de competência do órgão;
IV- As competências essenciais do órgão, que justifiquem sua exis-

tência.
Parágrafo Único – O órgão colegiado não pode delegar suas fun-

ções, mas apenas a execução material de suas deliberações.

DA PROCURADORIA JURÍDICA
Art. 130 – A entidade contará com advogado contratado, mediante

ato da Presidência da entidade a fim de permitir o suporte jurídico da
mesma em suas relações internas e externas.

Art. 131 – O advogado contratado emitirá pareceres sobre o aspec-
to legal de cada ato, mediante provocação do interessado ou sempre que
assim se verificar necessário, essencialmente nos procedimentos inter-
nos das comissões e trabalhos da Assembleia Geral

Art. 132– Os pareceres jurídicos não são vinculantes, podendo o
órgão consulente ou Assembleia Geral decidir de maneira contraria ao
teor do parecer técnico.

Parágrafo Único - Nos pareceres, o profissional habilitado e Direito
deverá observar a atualidade da legislação em que se funda sua manifes-
tação, avaliada a jurisprudência adequada e conclusão efetiva do que
lhe for questionado, com pronunciamentos claros, precisos e inteligí-
veis a todos.

Art. 133 – Para a defesa dos interesses da entidade em âmbito
externo, a Presidência outorgada poderes previstos na legislação ade-
quada, para que possa o advogado agir em nome da entidade.

Parágrafo Único – A procuração indicará os poderes específicos
que são outorgados ao advogado.

Art. 134 – A entidade estabelecerá contrato de honorários com o
profissional.

Art. 135 – Caso não haja possibilidade ou interesse de manutenção
do contrato com o profissional, ou qualquer outro motivo este não pos-
sa ou não pretenda manter seu vínculo contratual com a entidade, a
parte que desejar a rescisão deverá das ciência à outra de forma inequí-
voca.

Parágrafo Único – Se o Advogado estiver em atuação em feito
judicial em trâmite, deverá, de igual maneira, indicar na notificação que
renuncia aos processos nos quais atua, para que possa a entidade esta-
belecer novo defensor.

DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIA PARA O MINISTÉRIO PÚBLI-
CO

Art. 136 – Nos casos em que for verificada qualquer irregularidade
na gestão da entidade, o Presidente encaminhará imediatamente ofício
ao Ministério Público, instruído com cópias as irregularidades que en-
tende passíveis de apreciação.

Parágrafo Único – No caso de ser o Presidente supostamente o
autor das irregularidades, o Conselho Administrativo, o Conselho Fiscal
Clinico ou qualquer associado, nesta ordem, deverá oficiar ao órgão
ministerial.

Art. 137 – Na ocorrência de suspeita de irregularidade, se o associ-
ado for titular de cargo eletivo na entidade, será suspenso de suas fun-
ções, até o final apreciação das irregularidades.

Art. 138 – Para manutenção da execução do contrato de gestão sem
prejuízo do atendimento à população, a entidade deverá, nos casos indi-
cados nos artigos 137 e 138 deste Regimento, requerer judicialmente a
manutenção do mesmo, comprovada a suspensão dos direitos do asso-
ciado sob suspeita de prática de irregularidade.

Parágrafo Primeiro – A entidade deverá, de plano, oferecer quais-
quer elementos que julgue necessários, tanto judicialmente como ao
órgão contratante e ao Ministério Público, sem prejuízo de outros que
reputem tais necessários para o deslinde da controvérsia.

Parágrafo Segundo – Não poderá a entidade sonegar informações
por quaisquer dos entes indicados no parágrafo anterior, sob pena de
suspensão do responsável pela sua concessão.

Parágrafo Terceiro – Em caso de manutenção judicial do contrato
de gestão, a entidade providenciará comissão especifica de gestão dos
recursos provenientes de repasse, com encaminhamento de prestação
mensal de contas encaminhadas, além do órgão contratante, para o Mi-
nistério Público.

DAS PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO
Art. 139 – A entidade poderá, com a finalidade de ampliar a possibili-

dade de atendimento à o=população e permitir a absorção, pelo mercado
de trabalho, de profissionais da área de saúde, celebrar convênios, parce-
rias ou ato congênere.

Art. 140 – No caso de celebração de tais termos, será a minuta de
contrato avaliada e aprovada pelo Conselho Administrativo e convalida-
da em Assembleia Geral.

Parágrafo Primeiro – As instituições de ensino que celebrarem tais
tipos de contrato com a entidade poderão indicar profissionais de corpo
docente para avaliar o trabalho desenvolvido.

Parágrafo Segundo – A entidade deverá informar ao órgão contratan-
te qualquer celebração de tal gênero, inclusive com relação de pessoal
autorizado a atuar nas unidades gerenciadas.

DO COMITÊ DE COMPLIANCE
Art. 141 – A ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO conta-

rá com Comitê de Compliance, cuja finalidade é verificação da regularida-
de dos recursos ou repasses recebidos pela entidade, com o objetivo de
observar as regras na Lei 9.613/98, alterada pela Lei 10.701/03, que dispõe
sobre o crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.

Art. 142 – O Comitê de Compliance terá a seguinte composição:
I- 1 (um) membro dentre os componentes do Conselho de Adminis-

tração;
II- 2 (dois) membros dentre os componentes do quadro de associa-

dos da entidade;
III- 2 (dois) membros dentre os componentes da Diretoria Executiva.
Parágrafo Primeiro – O Comitê de Compliance se reunirá a cada 3

(três) meses, mediante convocação eletrônica de seus componentes, com
antecedência de 10 (dez) dias, para deliberar sobre valores recebidos pela
entidade, a que título for, a fim de averiguar sua regularidade e legalidade.

Parágrafo Segundo – Em caso de irregularidade na origem dos valo-
res, o Comitê irá propor ao Conselho de Administração a adoção de provi-
dências para devolução dos membros, ou quaisquer medidas que o Con-
selho repute necessárias para resguardar a entidade.

Parágrafo Terceiro – Todas as reuniões do Comitê serão devidamen-
te registradas mediante ata de reunião, com remessa ao Conselho de Ad-
ministração.

Art. 143 – Os membros do Conselho serão indicados pelo Conselhei-
ro Presidente, por qualquer meio inequívoco de ciência prévia ao indica-
do, para exercício do encargo pelo período de 1 (um) ano, contado da data
de posse de cada membro.

Parágrafo Primeiro – O membro indicado poderá declinar na indica-
ção, no prazo de 3 (três) dias da indicação feita pelo Conselheiro Presiden-
te, para que possa ser providenciada nova indicação de membro para o
comitê.

DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Art. 144 – Os processos administrativos internos serão objeto de

regramento especifico, a ser providenciado pelo Conselho de Administra-
ção, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do registro
do presente Regimento no órgão competente.

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 145 – No caso de existir contrato já em vigor, a entidade encami-

nhará cópia de inteiro teor do presente Regimento interno aos órgãos da
Administração Pública.

Art. 146 – Nos casos omissos, controversos e as dúvidas surgidas
na aplicação deste Regimento serão solucionados por deliberação da Pre-
sidência, Ad referendum da primeira Assembleia Geral subsequente.

E por assim estarem ajustados com a Constituição Federal, com a
legislação federal e demais normas referentes ao exercício da atividade
referente ao terceiro setor, é o presente encaminhado para aprovação, em
Assembleia Geral Extraordinária Convocada para tal finalidade.

REGULAMENTO  E  COMPRAS  E  BENS E SERVIÇOS
E CONTRATAÇÕES  DE  SERVIÇOS E OBRAS

ASSOCIAÇÃO  METROPOLITANA  DE  GESTÃO - AMG

CAPÍTULO I- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

SEÇÃO I. DOS OBJETIVOS
Art. 1 - Este regulamento aplica-se especialmente para aquisição de

materiais diversos, medicamentos e para contratação de obras e serviços
efetuados pela AMG realizados com recursos públicos repassados a este
entidade através de Contratos de Gestão firmados junto a Órgãos Munici-
pais, Estaduais e Federais.

Art. 2- O regulamento estabelece regras e procedimentos para a sele-
ção da proposta mais vantajosa, mediante julgamento objetivo, que será
realizada em conformidade com os princípios de:

- Impessoalidade
- Moralidade
- Probidade
- Economicidade
- Qualidade
- Eficiência

Art. 3 - As compras e contratações serão centralizadas no Departa-
mento de Suprimentos, com responsabilidade direta do Diretor Técnico/
Operacional e subordinado à Diretoria Executiva.

SESSÃO II. DAS DEFINIÇÕES
Art. 4 -Para fins deste Regulamento, entende-se por:
1- Compras: Toda aquisição remunerada de bens de consumo, ma-

teriais, serviços ou obras para fornecimento de uma só vez ou parcelada-
mente, com finalidade de suprir a entidade com os materiais e serviços
necessários ao desenvolvimento de suas atividades, programas ou even-
tos;

2-  Coleta de Preços: Modalidade de seleção na qual será admitida
a participação de qualquer interessado que cumpra as exigências estabe-
lecidas na Solicitação de Compra;

3-  Proposta de Solicitação de Compra: Instrução emitida pelo setor
competente dirigida para o Departamento Técnico/Operacional, conten-
do:

I. Identificação do Programa; Projeto, Evento para qual se destina-
rá o material ou serviço;

II. Descrição detalhada do bem ou serviço a ser adquirido;

III. Especificação Técnicas (Memorial Descritivo) do bem ou ser-
viço com as quantidades a serem adquiridas;

IV. Especificação do Regime de Compra: normal ou urgente.

4- Solicitação de Compra: Estabelece as especificações da aqui-
sição e as regras necessárias, incluindo as condições, como prazo limite
para recebimento das propostas e as condições de pagamento.

5- Dispensa de Seleção: É a forma de aquisição que dispensa a
coleta de preços e da apresentação da proposta, inclusive dentro de
limite de valores pré-estabelecidos.

6- Convite:É a forma de aquisição que é enviado solicitação de
proposta, no mínimo de 3 (três) fornecedores na modalidade pertinente,
cadastros ou não.

7- Cadastro/Pedido de Compras:Instrumento particular firmado
entre a entidade e o fornecedor, estabelecendo as condições de materi-
ais, obras e serviços, emitindo por meio eletrônico ou formulário.

8- Fornecedores: Empresas ou Pessoas Físicas fornecedores de
materiais, obras e serviços.

9- Material: Designação genérica de equipamentos, acessórios,
bens móveis, mercadorias e outros itens que não se enquadram como
serviços e obras.

10- Obra: Trabalho necessário, segundo determinações de proje-
tos com as normas adequadas destinadas à construção, reforma, recu-
peração, ampliação, direta e indiretamente, necessários à execução dos
projetos.

11- Serviços: Designação genérica das atividades destinadas à
obtenção de utilidade, classificada em técnica, profissional ou auxiliar,
com alocação de mão de obra ou não, seja da atividade meio ou fim.

CAPÍTULO II – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

SEÇÃO I. DAS COMPRAS E SUAS MODALIDADES
Art. 5 - A seleção de fornecedores será realizada nas seguintes

modalidades:
1- Dispensa de processo de seleção
2- Pedido de Cotação (Carta Convite);
3- Coleta de Preços.

Art. 6- As modalidades referidas nos itens 1,2 e 3 do Art. 5°, serão
determinadas em função do valor estimado de cada compra, a saber:

1- Pedido de Cotação: Quando o valor inferir a R$ 70.000,00 (se-
tenta mil reais) para bens e materiais e R$ 120.000,00 (cento e vinte mil)
para contratação de serviços e obras;

2- Coleta de Preços: Quando o valor for superior a R$ 70.000,01
(setenta mil e um centavo) para bens e matérias e R$ 120.000,01 (cento e
vinte mil e um centavo).

Parágrafo Primeiro - Para qualquer das modalidades aqui previs-
tas neste regulamento somente poderão participar da Seleção de Forne-
cedores as empresas legalmente constituídas.

Parágrafo Segundo – Para qualquer das modalidades aqui previs-
tas é obrigatório a realização de cotação entre, pelo menos 03 (três)
fornecedores, a fim de assegurar que os valores estejam de acordo com
o preço de mercado, cujas cotações poderão ser através de telefone,
fax, ou qualquer outro meio escrito ou eletrônico.

SUBSEÇÃO i.iDAS COMPRAS DE PEQUENO VALOR
Art. 7 Para fins do presente regulamento considera-se compra de

pequeno valor a aquisição de bens, materiais ou serviços de valor até
R$ 100,00 (cem reais), que deverá estar comprovado através de Nota
Fiscal, Nota Fiscal Fatura. Nota Fiscal ao consumidor ou comprovante
hábil nominal a Entidade e identificado o Centro de Custo (Projeto),
juntamente com a Autorização de Pagamento expedida pelo Diretor Téc-
nico/Operacional da unidade.

Parágrafo 1° - As despesas ordinárias com serviços gerais, tais
como cópias reprográficas, motoboy, fornecedores de galões de água,
dentre outras, serão cotadas periodicamente para certificação de que os
valores pagos estão de acordo com o preço de mercado.

Parágrafo 2° - Competirá ao Diretor Técnico/Operacional subordi-
nado a Diretoria Executiva a comprovação dos procedimentos e autori-
zação para pagamento das compras de pequeno valor.

SUBSEÇÃO i.ii – DO FORNECEDOR EXCLUSIVO
Art. 8 - Os bens e materiais quando adquiridos junto a fornecedor

exclusivo, cuja condição deverá estar comprovada por declaração de
fornecedor, renovada a cada 06 (seis) meses, está dispensada do pro-
cesso de seleção e cotação de que se trata o presente Regulamento.

Parágrafo 1° - Competirá ao Diretor Técnico/Operacional avalizar e
comprovar a carta de exclusividade apresentada pelo fornecedor.

SEÇÃO II. DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS
Art. 9 - Compreende as seguintes etapas:
• Proposta de Seleção de Compra;
• Solicitação de Compra;
• Seleção de Fornecedores.
• Solicitação de Proposta Comercial (Carta Convite, Memorial Des-

critivo)
• Apuração da melhor proposta;
• Emissão de Pedido de Compra.

Art. 10 - O procedimento de compra terá início com o Recebimento
pelo Departamento Técnico/Operacional da Proposta da Solicitação de
Compra emitida pelo Setor Requisitante e constatando, dentre outras,
as seguintes informações:

• Identificação do Projeto/Programa/Evento para qual se destina o
material ou serviço;

• Descrição detalhada do bem ou serviço a ser adquirido;
• Especificações técnicas, quando aplicável, do bem ou serviço a

ser adquirido;
• Quantidade por unidade e valor;
• Regime de compra: normal ou urgente.
Parágrafo Único: O Setor Requisitante deverá apresentar a justifi-

cativa de forma resumida, para a compra em regime de urgência. Caso
não o faça ou não se caracteriza como urgência o Departamento Técni-
co/Operacional poderá dar o procedimento normal.

Art. 11 - O processo de compra deverá ser feito através de edital,
mural ou por meio eletrônico, contendo o objeto da aquisição, número
do processo de compras, modalidade, período para a retirada do edital/
memorial descritivo a data final da entrega da proposta comercial.



•Página 9ANO 9 | EDIÇÃO Nº 109 |05 DE JUNHO DE 2019 PUBLICAÇÃO OFICIAL

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

Parágrafo 1° - Por motivo de força maior, havendo prorrogação no
prazo de entrega da proposta comercial, deverá haver nova emissão do
edital.

Parágrafo 2° - O prazo para a apresentação da proposta pelo forne-
cedor deverá ser sempre a partir da data do certame, fixando um prazo
mínimo de 05 (cinco) dias úteis quando através da carta convite e de 10
(dez) dias úteis quando for coleta de preço.

Art. 12 - O Departamento de Suprimentos deverá escolher o forne-
cedor entre os que participaram da Seleção e atenderam a todas as
condições estabelecidas na Solicitação de Compra, considerando
prioritariamente critério de menor preço, mas também levando em
conta a idoneidade, qualidade e capacidade do fornecedor em aten-
der as especificações da aquisição, que resulta da avaliação obje-
tiva de outros fatores.

Parágrafo Primeiro - Caso a escolha não recais da Proposta
de menor preço, a mesma deverá ser justificada inclusive quanto à
relação custo benefício, cabendo a sua aprovação final pela Dire-
toria Executiva.

Art. 13 - Após a aprovação de compra, o Departamento de
Suprimentos emitirá o Pedido de Compra, encaminhando aos des-
tinatários as respectivas vias.

Art. 14 - A Ordem de Compra corresponde ao contrato formal
efetuado com o fornecedor e encerra o procedimento de compra,
neste sentido fielmente todos os dados e condições da operação
negociada.

SEÇÃO III. DISPENSA DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES
Art. 15 - A dispensa da cotação na Seleção de Fornecedores

poderá ocorrer quando houver inviabilidade de competição, justi-
ficada a razão da escolha do fornecedor, como nos seguintes ca-
sos:

1. Operação envolvendo concessionária de serviços públi-
cos e o objeto do contrato for pertinente ao da concessão;

2. Operação envolvendo empresas públicas, entidades es-
tatais, entidades sem fins lucrativos na área da gestão de recursos
humanos, organizações sociais ou universidades;

3. Locação de bens imóveis destinados ao atendimento dos fins
da entidade e/ ou do Contrato de Gestão;

4. Aquisição de materiais, equipamentos ou serviços diretamente
do fornecedor, empresa ou representante comercial exclusivo;

5. Contratação de serviços técnicos, com profissional ou empre-
sa, cujo conceito no campo de sua especialidade, decorre de desempe-
nho anterior, estudos, experiências, aparelhamento, equipe técnica, ou
de outros requisitos relacionados com as suas atividades, a recomenda-
ção que o seu trabalho indiscutivelmente é o mais adequado à plena
satisfação do objeto;

6. Caso de emergência, quando caracterizada a urgência de aten-
dimento de situação que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a
execução e operacionalização de obras, serviços ou equipamentos;

7. Celebração e parcerias, convênios e/ou termos de cooperação,
quando formalizados por escrito;

8. Não acudirem interessados à Seleção de Fornecedores.
Parágrafo Primeiro - A dispensa será autorizada pela Diretoria Exe-

cutiva ou pelo Diretor que tiver recebido delegação para a prática deste
ato.

Parágrafo Segundo - Na hipótese prevista no item 07 (sete) as cota-
ções de preço serão feitas através de telefone, fax ou e-mail com no
mínimo 03 (três) fornecedores, documentadas em relatório interno, com
aprovação da Diretoria Executivo.

CAPÍTULO III – DOS CONTRATOS

SEÇÃO i. DA FORMALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS CONTRA-
TOS

Art. 16 - Os contratos firmados com base neste Regulamento esta-
belecerão com clareza de detalhes as condições para execução, formali-
zadas nas cláusulas que estabeleçam os direitos e obrigações das par-
tes, em conformidade com os termos do Pedido e da Proposta a que se
vinculam.

Parágrafo Único – Os contratos deverão ser firmados por tempo
determinado.

Art. 17 - A formalização do contrato deverá ter acompanhamento de
assessoria jurídica sendo obrigatório nos casos e:

• Contratação de serviços contínuos;
• Execução de obras, exceto reformas;
• Fornecimento continuados e essenciais;
• Contratação de materiais e serviços, quando envolve responsabi-

lidade do fornecedor;
• Contratação de serviços que envolvem sigilo, direitos futuros, so-

responsabilidade de obrigações e preservação de propriedade.

Art. 18 - As modificações das cláusulas contratuais, mediante pré-
vio acordo entre as partes, poderão ocorrer, sendo que as bases firma-
das para serem alteradas se limitam a 20% (vinte por cento) de acrésci-
mos ou supressões do valor contratual atualizado, efetivada por meio de
Aditamento devido aprovado.

Art. 19 - Para fins deste Regulamento, considera-se como adimple-
mento da obrigação contratual a entrega do bem, a prestação do serviço,
a realização da obra, assim como qualquer outro evento contratual cuja
validade seja confirmada pela entidade.

Art. 20 - Caberá ao responsável do Setor ou Atividade onde o
serviços está sendo executado o acompanhamento e cumprimento de
todas as cláusulas, resultando num registro de avaliação do fornecedor
e outras informações a serem passadas a Diretoria Executiva.

SEÇÃO  DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS
Art. 21 - Para fins do presente Regulamento considera-se obra toda

construção, reforma, recuperação ou ampliação realizada por terceiros.

Art. 22 - Para a realização de obras deverão ser elaboradas previa-
mente os projetos bem como o cronograma físico financeiro.

Art. 23 - As obras poderão ser executadas nos seguintes regimes:
• Empreitada Global: quando se contrata a execução da obra e forne-

cimento de materiais por preço certo e global;

• Empreitada Parcial: quando se contrata apenas a mão de obra por
preço certo.

Art. 24 - A empresa selecionada poderá apresentar proposta de exe-
cução da obra conforme seu projeto executivo, indicando o prazo de exe-
cução da obra e custo total, apresentado também os seguintes documen-
tos:

1- Cópia do Contrato Social devidamente registrado no órgão com-
petente;

2- Comprovante do Responsável Técnico no devido órgão de clas-
se;

3- Certidões Públicas de inexistência de débito;
a. Municipais;
b. Estaduais;
c. Federais;
d. Regularidade do FGTS;
e. Certidão negativa de débito no INSS;
f. Certidão de Falência.
Parágrafo Único: Participará da seleção somente a empresa que aten-

der a todos os requisitos do presente artigo.

Art. 25 -Competirá, exclusivamente a Diretoria Executiva, aprovar a
escolha da empresa e a realização da obra.

Art. 26 - Considera-se serviço toda atividade destinada a obter deter-
minada utilidade de interesse da instituição, através de processos de ter-
ceirização, incluindo sem esgotar?

• Concertos;
• Montagem;
• Instalações;
• Conservação;
• Manutenção;
• Transportes;
• Publicidade;
• Seguros;
• Assessoria;
• Hospedagem;
• Serviços Gráficos;
• Assessoria de Imprensa;
• Serviços Técnicos Profissionais;
• Obras Civis.

Art. 27 - Com exceção dos serviços técnicos profissionais especiali-
zados que possuem previsão própria neste regulamento, à contratação de
serviços aplica-se, no que couberem, as determinações estabelecidas na
seção 01 e 02 deste regulamento.

Parágrafo Primeiro - Nas contratações de serviços em que se carac-
terize o fornecimento de mão de obra, como de limpeza, manutenção e
vigilância e segurança, a Diretoria Financeira deverá exigir para efeito do
pagamento das faturas a seguinte documentação:

• Relação dos empregados que atuarem na prestação desses servi-
ços;

• Comprovação dos recolhimentos sociais e trabalhistas da empresa.

Art. 28 - Para os fins do presente Regulamento, consideram-se Servi-
ços Profissionais Especializados os trabalhos relativos a:

• Estudos técnicos, planejamento projetos básicos ou executivos;
• Pareceres, perícias e avaliações em geral;
• Assessorias ou consultorias técnicas, contábil, jurídicas, auditorias

financeiras;
• Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
• Patrocínio de defesa de causas judiciais ou administrativas;
• Prestação de serviços de assistência à saúde em áreas especificas;
• Informática, inclusive quando envolver aquisição de programa;
• Prestação de serviços de profissionais na área médica a afins.

Art. 29 - Compete a Diretoria Executiva proceder à seleção criteriosa
do prestador de serviços técnicos profissionais especializados, que pode-
rá ser pessoa física ou jurídica considerando a idoneidade, a experiência e
a especialização do contrato, em função da respectiva área.

Art. 30 - Competirá ao Departamento Técnico/Operacional prover
todos os componentes do prontuário do processo de compra por contra-
tação, desde a proposta de Solicitação de Compras até a sua autorização
para pagamento.

Parágrafo Primeiro - O Departamento financeiro somente fará o pa-
gamento com o recebimento de Autorização de Pagamento devidamente
preenchida, com indicação do Projeto/Programa/Evento conforme apro-
vação da Diretoria Executiva, anexada toda a comprovação hábil, repre-
sentada pela Nota Fiscal, Nota Fiscal Fatura, Recibo, Boleto Bancário,
etc., para efeito de pagamento.

CAPÍTULO IV- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31 Os casos omissos, duvidosos ou de interpretação deste regu-
lamento, bem como a revisão dos valores nele estabelecidos, serão decidi-
dos pela Diretoria Executiva submetendo-se suas decisões, no que for
necessária, a posterior apreciação do Conselho Administrativo.

Art. 32 - Para fins do presente regulamento considera Diretoria Exe-
cutiva os diretores estatutários da AMG, representado por profissionais
contratados nas correspondentes funções.

Art. 33 - O presente Regulamento foi aprovado pelo Conselho de
Administração, e entrará em vigor a partir da sua publicação, conforme
deliberado em Assembleia.

PLANO DE CONTRATAÇÃO, CARGOS E SALÁRIOS
NORMAS E PROCEDIMENTOS

ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE GESTÃO - AMG

Princípios de Contratação
As contratações dos colaboradores em regime celetista que atuaram

nos projetos da entidade obedecerão aos princípios previstos no Artigo
37 da Constituição Federal, são eles:

• Impessoalidade
• Moralidade
• Publicidade
• Eficiência

Parágrafo Primeiro: Sendo assim, ao iniciar a gestão de projetos e
contratos de gestão municipais que já estejam em funcionamento, caberá
a AMG realizar a absorção do quadro de colaboradores se assim entender
necessário e avaliar por um período de 90 dias cada um dos profissionais,
mantendo apenas aqueles que em observação tiverem boa produtividade

e atenderem o perfil e requisitos necessários para o desempenho da
função a qual desempenha.

Parágrafo Segundo: Após este período inicial, todos os colabora-
dores serão submetidos a provas de múltipla escolha, que serão arqui-
vadas junto ao prontuário do colaborador mantendo o sigilo de seus
resultados, para a comprovação dos conhecimentos em sua área de
atuação e novas contratações farão em seu processo seletivo imediata-
mente o mesmo processo antes de validada sua admissão para preenchi-
mento de novas vagas.

Parágrafo Terceiro: Todas as vagas disponíveis serão divulgadas
sempre que deliberadas pelo Conselho Gestor em portais eletrônicos,
faculdades e no site da entidade.

Política de Administração de Cargos e Salários
A administração de Cargos e Salários é feita considerando:
a. A relatividade interna: Cada cargo terá sua remuneração esta-

belecida conforme as responsabilidades e qualificações necessárias para
o desempenho da função.

b. A situação do mercado: Os salários serão estabelecidos con-
forme os padrões do mercado para cargos com responsabilidade seme-
lhantes.

c. O equilíbrio orçamentário da organização: A política salarial
levará em conta o desempenho da organização e seus resultados.

A Política de Administração de Cargos e Salários tem por objetivo
reconhecer a capacitação profissional e o desempenho dos seus funci-
onários. O desenvolvimento técnico-profissional do funcionário e sua
contribuição efetiva para os resultados do trabalho serão indicadores
utilizados para esse reconhecimento.

Normas de Funcionamento do Sistema de Administração de Car-
gos e Salários

Os salários serão administrados dentro das faixas salariais de cada
classe de cargos, de acordo com a média de mercado. A determinação
dos salários individuais será feita conforme as seguintes normas e pro-
cedimentos.

a. Salários de Admissão
Todo funcionário admitido preferencialmente com salário no início

da faixa salarial estabelecida para o seu cargo. Excepcionalmente, o salá-
rio de admissão pode ser estabelecida acima desse limite, em função do
grau de qualificação e experiência exigido do candidato ou contingência
de mercado.

b. Salário para um Novo Cargo
Para se definir a faixa salarial de um novo cargo, este deverá passar

pelo processo de Avaliação e Classificação, conduzida pela área de Re-
cursos Humanos, com base nas atribuições do novo cargo.

c. Alterações Salariais
O Sistema de Administração de Cargos e Salários prevê as seguin-

tes situações que poderão gerar alterações salariais:

• Fim do período de experiência;
Em casos específicos, em que os funcionários tenham sido contra-

tados com a condição de ter um reajuste após o período de experiência,
o salário do funcionário será reajustado para o nível previamente acerta-
do na contratação.

• Promoção Vertical (promoção para cargo maior)
Os aumentos por Promoção Vertical são concedidos aos funcioná-

rios que passam a ocupar cargos incluídos numa classe superior à clas-
se atual do cargo, dentro da estrutura de cargos e salários.

A Promoção Vertical está vinculada à existência de vaga em aberto
no quadro de funcionários, ou poderá ocorrer em função da necessida-
de de preenchimento por aumento da estrutura operacional, porém em
ambos os casos deverá existir aprovação dos níveis hierárquicos ade-
quados.

Os candidatos a uma Promoção Vertical deverão passar por um
processo de avaliação conduzido pela área de Recursos Humanos, e
posterior aprovação da Diretoria Executiva.

• Reajuste Salarial por Adequação do Salário ao Mercado;
São alterações salariais com o objetivo de alinhar o salário do cargo

com os padrões de mercado, constatados por meio de pesquisa de remu-
neração.

O ajuste pode ocorrer com a consequência de um reajuste nas tabe-
las salariais para alinhamento com o mercado ou apenas para alinhar os
salários de determinados cargos.

Fica também definido, que não existe um limite máximo de remunera-
ção salarial dos profissionais contratados, ficando a responsabilidade
da administração zelar para que estes fiquem dentro dos padrões éticos
e de mercado para cada cargo ou função.

• Avaliação de Promoção ou Permanencia;
Fica definido que as promoções ou permanência do colaborador na

entidade ocorrerá se atendidos os requisitos abaixo, integralmente ou
em parte, porém deverá a recomendação formal do responsável imedia-
to, que se submeterá a aprovação da Diretoria Executiva que deliberará
ou não do pleito.

Serão analisados:
• Disciplina;
• Assiduidade;
• Pontualidade;
• Colaboração com a equipe, superiores e colegas de trabalho;
• Disponibilidade;
• Qualidade do trabalho realizado;
• Responsabilidade;
• Apresentação pessoal;
• Conhecimento da função;
• Desenvolvimento Técnico-Profissional;
• Entendimento e aceitação a mudanças;
• Comunicação;
• Organização;
• Liderança;
• Resolução de Conflitos.

Contratação dos membros da Diretoria Executiva ou membros do
Conselho

Conforme deliberação e aprovação do Conselho da Entidade são
vedadas aos membros da Diretoria Executiva, conselheiros, associados,
benfeitores e equivalentes, receber remuneração, vantagens ou benefí-
cios de qualquer natureza e sob qualquer título.

Para os fins do presente regulamento considera-se Diretoria Execu-
tiva os Diretores Estatutários da AMG, eleitos conforme Estatuto Social.

O presente regulamento foi aprovado elo Conselho de Administra-
ção e entrou em vigor a partir e sua publicação.

Presidente Bernardes, 11 de dezembro de 2018
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Já tradição na Associação Paulista de
Medicina (APM), a Reunião Científica
de Acupuntura com Webtransmissão faz
parte da programação há cerca de oito
anos. Desta vez, o intuito é informar
sobre as vantagens da Oncologia e Acu-
puntura trabalharem juntas no tratamen-
to de pacientes com câncer.

Marcado para 06 de agosto, o even-
to é realizado no formato de talk show,
no qual dois especialistas, que trabalham
na área do tema em questão, promo-
vem uma palestra e enriquecem com
debates. Aqueles que não consegui-
rem comparecer, também poderão
acompanhar através da transmissão
via internet.

 O objetivo da reunião é forne-
cer informações que englobam a
abordagem adequada do paciente, o
melhor momento para a Acupuntura
entrar junto com o tratamento far-
macológico e até o cuidado integra-
tivo.

A incidência do câncer aumentou
significativamente nas últimas déca-
das. Por esse e outros motivos, Már-
cia Yamamura, vice-presidente do
Colégio Médico Brasileiro de Acu-
puntura e diretora científica do Co-
légico Médico de Acupuntura de São

OS BENEFÍCIOS DA ACUPUNTURA
NO TRATAMENTO DO CÂNCER

Reunião Científica aborda integração entre Oncologia e Acupuntura

SAÚDE

Paulo, acredita que o encontro é uma
grande oportunidade de atualização
não apenas para médicos acupuntu-
ristas, mas também para aqueles que
atuam em outras especialidades.

“A Oncologia, apesar de ser uma
especialidade médica, partilha paci-
entes, ou seja, vários médicos de ou-
tras áreas acabam atendendo e tra-
tando de forma conjunta. Então,
é fundamental transmitir essas in-
formações para os colegas, de como
a Acupuntura pode ajudar e, garantir
que ele saiba informar os pacientes
quais os tratamentos disponíveis”,
completou.

Segundo Márcia, a Acupuntura
traz inúmeros benefícios quando ca-
minha lado a lado ao tratamento far-
macológico. Essa técnica auxilia nas
náuseas e vômito decorrentes da qui-
mioterapia ou radioterapia, melhora
do estado geral como o apetite e a
recorrente fadiga.

A especialista pontua ainda a melho-
ra do estado emocional do próprio pa-
ciente e da família “Em muitos ca-
sos, acabamos fazendo o tratamento
familiar, porque eles também preci-
sam do suporte para serem capazes de
ajudar o próprio parente”, afirmou.
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A Prefeitura entregou para a
comunidade itapecericana na
manhã deste dia 30 de maio, o
Parque Municipal do Povo Ro-
berto Nasraui. O espaço de cul-
tura, cidadania e lazer sob a res-
ponsabilidade da Secretaria de
Cultura conta com parceria das
Secretarias de Educação, Turis-
mo, Esporte e Lazer, Planeja-
mento e Meio Ambiente, e
Obras e Serviços Urbanos.

“Nossa cidade ganha mais
um equipamento público de
grande relevância. Aqui serão

Prefeitura de Itapecerica inaugura

Parque Municipal do Povo
fotos: Divulgação

Fonte:  www.itapecerica.sp.gov.br

realizadas diversas ações sócio-
educativas, direcionadas a cri-
anças, jovens e adultos. Para-
béns a todos que se empenha-
ram na realização desta conquis-
ta para nossa população”, disse
o prefeito Jorge Costa.

O Parque Municipal do
Povo Roberto Nasraui contem-
pla quadras esportivas, espaço
kids, brinquedoteca, biblioteca,
salas de jogos, arena de cultura
e entretenimento, canchas de
bocha, Oca indígena, viveiro de
plantas, entre outras atrações,

num ambiente agradável junto
à natureza.

“É com muita alegria que
estamos aqui hoje entregando
este Parque que foi preparado
pra vocês. Tenho certeza será
um excelente local de cultura e
lazer para todos”, destacou Luiz
Farias, secretário de Cultura.

A programação de cerimô-
nia oficial de abertura do Par-
que contou com apresentações
de alunos das escolas Bem-te-
vi e Alecrim, além de perfor-
mance de representantes da cul-

tura indígena.
Roberto Nasraui foi secre-

tário de Esporte em Itapecerica
da Serra e teve uma ampla atu-
ação na sociedade civil da cida-
de. Em seu currículo consta a
criação do Torneio 8 de Maio e
a realização da primeira corrida
de Kart pelas ruas centrais, en-
tre outros.

Prestigiaram a inauguração,
a família do homenageado Ro-
berto Nasraui, secretários da
administração municipal, chefe de
gabinete, assessores do prefeito,

vereadores e membros da co-
munidade itapecericana. O even-
to faz parte do calendário das co-
memorações do Aniversário de
142 anos de Emancipação de Ita-
pecerica da Serra.

O Parque Municipal do
Povo Roberto Nasraui, antigo
clube Delfim Verde, está locali-
zado na Rodovia Pref. Bento
Rotger Domingues, 500 – Jar-
dim das Palmeiras. Funciona-
mento de terça a domingo, das
9h às 18h.

••• TABOÃO DA SERRA

Performance Run

Aquathlon & Travessia
www.embudasartes.sp.gov.br

Aconteceu no último domingo,
26, mais uma travessia na praia do
Indaiá, localizada no município de
Bertioga, litoral norte de São Pau-
lo. Apesar da baixa temperatura
que fez ao longo da semana, a ma-
nhã de domingo começou nublado
e aos poucos o sol foi aparecendo
e na hora que começou a traves-
sia, o sol já brilhava forte, o que
tornou a prova mais agradável de
participar. A Acquademia Espaço
Físico contou com a participação
de mais de 10 nadadores dos mais
variados níveis de experiência em
nadar no mar e ao final do evento,
6 deles conseguiram subir ao pó-
dio. Foram eles: Leandro e Heitor
ficaram em terceiro e segundo lu-
gar, respectivamente, em suas ca-
tegorias na distância curta de 600
metros; Ana e Katia ficaram na ter-
ceira colocação e Igor terminou em
segundo lugar nas suas categorias
na distância média de 1000 metros;
e na distância longa de 2000 me-
tros, o nadador Edson ficou com a
segunda posição em sua categoria.
Parabéns a todos os participantes!!
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 A Comissão de Saúde
da Assembléia Legislativa
de São Paulo aprovou o PL
292/18 de autoria da depu-
tada estadual Analice Fer-
nandes, que obriga a cria-
ção de uma sala de des-
compressão nos Hospitais
Púb l i cos  e  P r ivados  no
Estado de São Paulo para
ser utilizada pelos  enfermei-
ros, técnicos de enfermagem
e auxiliares de enfermagem,
dia 22 de maio.

Segundo  Analice o obje-
tivo do projeto é criar um es-
paço para que a enfermagem
possa usar durante pequenas
pausas no trabalho. “Hoje
muitos Hospitais não dis-
põem sequer de uma sala
mínima para que o profissio-
nal possa se restabelecer por

Deputada Analice consegue aprovação de PL que

cria sala de descompressão para enfermagem
Fotos: Dereck Gomes

Analice argumenta que as jornadas da enfermagem são extensas, considerando o número de horas seguidas traba-
lhadas

Segundo  Analice o objetivo do projeto é criar
um espaço para que a enfermagem possa usar

durante pequenas pausas no trabalho

••• ATUAÇÃO DA DEPUTADA

alguns minutos, antes de re-
tornar ao trabalho”, justifica.

Analice argumenta que as
jornadas da enfermagem são
extensas, considerando o nú-
mero de horas seguidas tra-
balhadas e, muitas vezes, o
excesso de horas extras e os
múltiplos vínculos emprega-
tícios aumentam ainda mais
a permanência do indivíduo
no ambiente hospitalar.

Além disso, os trabalha-
dores da saúde são respon-
sáveis pelo atendimento a
pac ien tes  deb i l i t ados ,  e
consequentemente, fragili-
zados. Com isso, a carga
trabalho, além de intensa,
é psicologicamente desgas-
tante.

Esses espaços além de
proporcionarem o descan-

so para o funcionário, tam-
bém promoveriam a inte-
ração entre os profissio-
nais, facilitando e melho-

rando o relacionamento in-
terpessoal no ambiente de
trabalho.

O Projeto de Lei agora

irá para a Comissão de Finan-
ças e Orçamentos e terá que
ser aprovado para ir à vota-
ção no plenário da Casa.

Moradora de Embu das Artes
é finalista do Miss São Paulo

••• EMBÚ DAS ARTES

A menina Cecília Valentine,
de cinco anos, moradora do En-
genho Velho é eleita Miss Embu
das Artes, e é finalista do Miss
São Paulo Infantil Teen. Ela
pontuou em todos os quesitos
sendo beleza, simpatia e postu-
ra. O evento que ocorreu no dia
19 de maio, no Espaço Grenah,
no Jardim Anália Franco, na
capital paulista, elegeu as garo-
tas de cada município partici-
pante no concurso de top mo-
del categoria mirim.  

“É um orgulho que não tem
explicação, é emoção que sen-
timos ao ter a nossa pequena
Cecília representando a cidade,
onde nasci e fui criada, isso não
tem preço”, falou a mãe Julia-
na Araújo Santos. Já o pai fala
da satisfação em apoiar um so-
nho da sua filha. “Apoiamos
desde o início, pois é a realiza-
ção do sonho dela, e tudo tem
acontecido naturalmente e aos
poucos ela vem ganhando o es-
paço dela. Orgulho é a palavra
que define”, disse José Rober-
to Regino Júnior.

Participarão das etapas eli-
minatórias 1.042 candidatas de
todo o estado de São Paulo. As
candidatas foram selecionadas
nas etapas regionais e munici-
pais, ao longo do ano de 2018
e também nestes primeiros me-
ses de 2019. A etapa final ocor-
rerá em outubro de 2019, no

Teatro Gamaro, e Cecília terá a
oportunidade de disputar o pos-
to de Miss São Paulo Infantil
Teen.

Sobre o Concurso
O Miss São Paulo Infantil-

Teen surgiu da necessidade de
um concurso de miss estadual

Infantil Teen

que melhor atendesse os an-
seios de candidatas e famili-
ares por um concurso volta-
do para a inserção e apresenta-
ção das candidatas no universo
publicitário e no mundo da
moda, bem como no âmbito
da interpretação, como nove-
las, comerciais e filmes.

A menina Cecília Valentine, de cinco anos, moradora do Engenho Velho é
eleita Miss Embu das Artes

A segunda edição da Virada
Cultural de Itapecerica da Ser-
ra realizada nesse fim de sema-
na, dias 25 e 26 de maio, ofe-
receu à população uma ampla
variedade de música e arte em
diversos pontos da cidade. O
evento organizado pela Secre-
taria de Cultura registrou a par-
ticipação de dezenas de artistas.

Na abertura, às 16h na Pra-
ça João Ferreira Domingues
(Praça da Fonte), o secretário
de Cultura Luiz Farias agrade-
ceu a toda sua equipe pelo en-
volvimento com o projeto e de-
sejou uma ótima apresentação
a todos os artistas. A turma
que abriu a Virada Cultural
2019, banda de rock Angels,
fez um show que encantou os
presentes.

A programação seguiu com
espetáculos de shows em Es-
paços Culturais (Valo Velho,

Segunda edição da Virada
Cultural leva música e arte

por toda a cidade

Parque Paraíso), além de pal-
cos montados em frente ao gi-
násio de esportes do Distrito do
Jacira e Largo da Matriz. A Es-
cola de Desenho “Studio M”
colaborou com a Virada Cultu-
ral oferecendo workshops, ofi-
cinas e grafitti.

Entre os grupos de vários
estilos musicais, passaram pela
edição 2019: DJ Correria, FB
Revolução, Binho Noise, Se-
gundo Plano, Cemporcento,
Mano Mario e a banda Frobe-
nis, entre outros.

O encerramento aconteceu
na tarde de domingo, comple-
tando 24 horas de festa e ga-
rantindo o sucesso de mais um
evento em comemoração aos
142 anos de Emancipação Po-
lítico-Administrativa de Itapece-
rica da Serra.

foto: Divulgação
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