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O ESTATUTO SOCIAL DA APAS - ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DA REGIÃO
DE FERNANDÓPOLIS
APROVADO
EM ASSEMBLÉIA
GERAL DE
CONSTITUIÇÃO DE 03/0111995, E ALTERADO EM 27 DE NOVEMBRO DE 2020.
CAPITULO
DA DENOMINAÇÃO,

I

SEDE, DURAÇÃO, OBJETIVO

E REPRESENTAÇÃO

Artigo 1° - A Associação Policial de Assistência à Saúde da região de Fernandópolis (APAS) é uma
entidade civil, sem fins lucrativos, fundada em 03/01/1995, devidamente registrada no 1° Registro Civil
de Pessoas Jurídicas da Comarca de Fernandópolis/SP, sob o N° 378, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o N° 00.444.803/0001-35, registro provisório junto a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) como Operadora de Plano de Saúde (OPS) de Autogestão, sob N° 40491-3,
que se regerá por este Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis.
Artigo 2° - A Associação tem sede e Foro na Comarca de Fernandópolis, Estado de São Paulo e funciona
na Av. Líbero de Almeida Silvares n" 3014 - Bairro Coester, CEP: 15603-087, na cidade de
Fernandópolis/SP.
Parágrafo

único - A Associação poderá constituir e instalar filiais nos municípios de Votuporanga,

Jales, Santa Fé do Sul e Nhandeara, mas tendo como foro a comarca de Fernandópolis/SP.
Artigo 3° - O tempo de duração da associação é indeterminada e o exercício social coincidirá com o ano
civil.
Artigo 4° - É objetivo da associação a captação e a gestão de recursos financeiros com a finalid
garantir assistência à saúde na segmentação médico-hospitalar aos seus associados e beneficiá

ios por

meio de rede credenciada, na área de atuação do 16° Batalhão de Polícia Militar do Interior, nos
municípios de Fernandópolis, Jales, Votuporanga, Santa Fé do Sul e Nhandeara, todos no Estado de São -Paulo, pela modalidade de auto gestão, em cooperação com os sistemas de saúde da Polícia Militar do
Estado de São Paulo.
§1° - Dentro das disponibilidades financeiras e do interesse dos associados poderão ser ampliados os
atendimentos de saúde.
§2°- É vedada a mudança de objetivo da associação.
Artigo 5° - Para a consecução dos objetivos a associação poderá;
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I) adquirir, construir, alugar ou receber a cessão de móveis ou imóveis necessários à suas
atividades;
II) Administrar os recursos financeiros para garantir assistência médica e hospitalar aos associados
e beneficiários;
IH) celebrar convênios com Entidades Públicas ou Privadas;
IV) firmar contratos com Entidades Públicas ou Privadas;
V) credenciar ou contratar profissionais para a prestação de serviços;
VI) constituir ou filiar-se a outras entidades congêneres, mantidas a personalidade e a finalidade.
Artigo 6° - A associação será representada em juízo e fora dele pelo presidente.
REGISTRADO EM MICROFILME
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SEÇÃO I
DA ADMISSÃO,

DEMISSÃO, ELIMINAÇÃO

E EXCLUSÃO

Artigo 7° - Podem ingressar na associação policiais militares ativos e inativos, pensionistas da Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPM), que concordem com as disposições
deste Estatuto e que, pela ajuda mútua, desejam contribuir para a consecução dos objetivos da entidade.
Artigo 8° - A exoneração dar-se-á a pedido do associado mediante carta dirigida ao Diretor-Presidente,
comprovada a inexistência de débitos.
Parágrafo Único - A critério da Diretoria Executiva poderá haver nova admissão a pedido, desde que
resolvidos os motivos que ensejaram a exoneração e nos termos deste Estatuto.
Artigo 9°_ A exclusão do associado ou seus beneficiários dar-se-á "ex-officio", pela Diretoria, q
I) infringir qualquer disposição legal, estatutária ou do Regimento Interno;
H) atrasar o pagamento de mensalidade por prazo superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou
não, nos últimos 12 (doze) meses, desde que seja notificado até o 50° (quinquagésimo) dia de
inadimplência.
IH) não efetuar o pagamento consecutivo de 03 (três) mensalidades;

~

IV) tiver conduta nociva aos interesses da associação;
V) por falecimento,. por incapacidade civil não suprida, ou por deixar de atender aos requisitos

"
~

exigidos para permanência na Associação;
VI) omitir informações a respeito de doenças preexistentes, próprias ou em seus de
ato da inscrição;
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VII) por exoneração, demissão ou expulsão da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
VIII) por licença sem vencimentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, não satisfeita as
condições de contribuinte facultativo da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São
Paulo (CBPM);
IX) por desligamento de contribuinte ou beneficiário Cruz Azul de São Paulo (CRAZ);
§1° - Todo prejuízo, de qualquer espécie, será objeto de ressarcimento pelo titular.
§2° - O desligamento da AP AS por quaisquer das formas previstas neste Estatuto, não gerará direito à
devolução das contribuições pagas, compensação ou indenização de qualquer natureza.
§3° - Em caso de licença sem vencimentos, o associado poderá optar pela continuidade ao quadro
associativo, desde que satisfeitas as condições de contribuinte da Caixa Beneficente da Polícia Militar
do Estado de São Paulo (CBPM).
§4° - Havendo o desligamento da CBPM no que concerne à assistência médica pela CRAZ, por motivo
de interrupção dos descontos mensais devidos àquela Instituição, o associado poderá permanecer no
I

quadro associativo da AP AS, desde que recolha mensalmente à AP AS os valores na sua totalidade do
repasse da Cruz Azul de São Paulo.

Artigo 10° - A pena de exclusão será aplicada pela Diretoria depois de o infrator ter sido notificado por
escrito, garantido o direito de ampla defesa, a ser exercido no prazo de cinco dias úteis, tendo a Diretoria
o prazo de cinco dias úteis para decidir fundamentadamente.
§1° - O punido poderá recorrer para a Assembleia Geral dentro do prazo de cinco dias úteis, contados da
data do recebimento da notificação.
§2° - O recurso não terá efeito suspensivo até a realização da primeira reunião do citado Conselho que,
soberanamente, decidirá arespeito.
§3° - A exclusão será considerada definitiva se o associado não tiver recorrido da penalidade no prazo
previsto no parágrafo 1°, deste artigo.
§4° - O sócio excluído não será readmitido.
§5° - A exclusão do sócio implica na de seus beneficiários.
§6° - O sócio será comunicado através de carta ou, caso não seja encontrado, será publicada not
jornal de circulação regional sobre a decisão do procedimento.
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DOS DIREITOS, DEVERES E RESPONSABILIDADES'
Artigo 11 - São direitos dos associados:

~

/

W

I) gozar de todas as vantagens e beneficios que a associação venha proporcionar;
lI) votar e ser votado para Membro da Diretoria Executiva, se Policial Militar titular, observados
os requisitos dos §6° e JO do artigo 26;
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III) votar e ser votado para o Conselho Deliberativo-Fiscal se Policial Militar titular, observados
os requisitos dos §6ó"e 7° do artigo 26;

~ll-

~
~ IV) participar das reuniões da Assembleia Geral, discutindo e votando os assuntos que nela forem
~tratados;
=0

~~V) consultar todos os livros e documentos da associação, em local, data e horário previamente
i'-'" combinados com a Diretoria;
rn

Z

~ VI) solicitar,

a qualquer

tempo,

por meio de requerimento

direcionado

ao Presidente,

esclarecimentos e informações sobre as atividades da associação e propor medidas que julgue de
interesse ao aperfeiçoamento e desenvolvimento dela;
VII) requerer a convocação da Assembleia Geral nos termos e nas condições previstas neste
estatuto;
VIII) exonerar-se da associação quando convier, observando o disposto no artigo 80.
Parágrafo Único - O direito de votar será exercido pessoalmente pelos associados titulares constantes
do Artigo 7° que estiverem em pleno gozo dos direitos e deveres sociais.
Artigo 12 - São deveres dos associados:
I) cumprir e fazer cumprir as disposições legais, estatutárias e o Regulamento Interno, bem como
as deliberações regularmente tomadas pelo Diretor e pela Assembleia Geral;
lI) cumprir os compromissos assumidos com a Associação, obrigando a si e seus sucessores legais
a saldar os débitos contraídos e existentes, ainda que judicialmente;
III) Manter em dia suas contribuições;
IV) contribuir com todos os meios ao seu alcance, para o bom nome e progresso da associação;
V) apresentar sugestões à Diretoria para o aprimoramento da associação.
VI) exibir a carteira de associado, sempre que solicitada, devolvendo-a a administração da APA
em caso de exoneração ou exclusão;
VII) apresentar por escrito a declaração de seus beneficiários e documentos exigidos, mant
atualizados seus dados pessoais e endereço;
VIII) ter pleno conhecimento deste Estatuto, do Regimento Interno e demais normas perti entes à
Associação; e

~

I~) informar a APAS sobre as ocorrências de acidentes do trabalho e sujeitar-se às normas legais
vigentes.
Parágrafo
e IX.

:,

Único - São extensivos aos beneficiários os deveres previstos nos incisos I, IV, V, VI, VIII
~

Artigo 13 - Os associados não responderão, ainda que subsidiariamente pelas obrigações contraídas

ela

Diretoria Executiva, salvo aquelas deliberadas em Assembleia Geral e na forma em que o forem.
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Artigo 14 - O patrimônio da associação será constituído: de bens móveis, imóveis, direitos e valores,
pela mesma adquiridos ou recebidos sob a forma de doações, legados, subvenções, auxílios, etc.,
devendo ser administrado e utilizado apenas para cumprimento das suas finalidades.
§1° - Constituem fontes de receitas da Associação:
I) auxílios, doações ou subvenções provenientes de qualquer entidade pública ou particular,
nacional ou estrangeira;
lI) contribuições dos associados e co-participações;
Ill) receitas provenientes de aluguéis de imóveis ou de dependências ociosas;
IV) repasse, mediante convênio com a Caixa Beneficente da Polícia Militar ou com a Cruz Azul
de São Paulo, dos valores das contribuições obrigatórias da Lei Estadual n" 452/74.
§2° - É vedada a utilização da disponibilidade

financeira

em aplicações que demandem

risco, em

empréstimos

pessoais, mesmo para associados, em abertura

de empresas com o objetivo de gerir

o patrimônio

da Associação e em outras que venham a ser indicadas no Regimento Interno.

§3° - A APAS deverá constituir e manter provisão para operação com valor, no mínimo, para
atendimento e continuidade das operações.

CAPÍTULO

IV

DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA

GERAL

Artigo 15 - A Assembleia Geral dos Associados é órgão máximo da Associação e dentro dos li . es
legais e deste Estatuto, poderá tomar toda e qualquer decisão de interesse da sociedade e suas
deliberações vinculam e obrigam a todos ainda que ausentes e discordantes.
Artigo 16 - A Assembleia reunir-se-á, ordinariamente,
extraordinariamente sempre que necessário.

uma vez por ano no 10 Trimestre e

Parágrafo Único - No ano em que ocorrer eleições para Diretoria Executiva e Conselho DeliberativoFiscal, reunir-se-á a Assembleia Geral Ordinária, também no quarto trimestre.
Artigo 17 - Compete à Assembleia Geral Ordinária, em especial:
I) apreciar e votar o relatório, balanço e contas da Diretoria e o Parecer do Conselho Deliberati
Estatuto da Associação Policial de Assistência à Saúde da Região de Fernandópolis
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Fiscal referente ao ano anterior; e
lI) eleger e empossar os membros da Diretoria, do Conselho Deliberativo-Fiscal,
de eleição.

quando for ano

Artigo 18 - Compete privativamente à Assembleia Geral Extraordinária, em especial:
c.>
l"J

~

"'0-

.,N

I) eleger os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo-Fiscal,
previstos no § 10 deste artigo;

nos casos

:g~
~.!alI) destituir os membros da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo-Fiscal;
~g.IlI) alterar o presente Estatuto Social;

C""?
-4

-8:g

~gIV)

deliberar sobre a dissolução voluntária da associação e, neste caso nomear os liquidantes e
_g.:fvotaras respectivas contas;

c.c

<li

Z

i

V) manifestar-se sobre outros assuntos de interesse da sociedade.

§1° - Ocorrendo destituição que possa comprometer a regularidade da administração e a fiscalização da
Associação, a Assembleia poderá designar Diretores e Conselheiros provisórios, até a posse de novos,
cuja eleição se fará no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
§2° - Quando a destituição ocorrer no período igualou inferior a 06 (seis) meses para o final do mandato,
a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo-Fiscal
gestão.

Provisórios permanecerão até o término da

Artigo 19 - O "quorum" para a instalação da Assembleia Geral será de 2/3 (dois terços) do número de
associados em primeira convocação e de qualquer número, em segunda convocação, uma hora após a
pnmeira.
§1° - As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos dos associados presentes, excetuandose os casos previstos nos incisos II e III do artigo anterior é exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços)
dos associados titulares presentes à Assembleia, especialmente convocada para esse fim.
§2° - Cada associado terá direito a um só voto, vedada a representação.
§3° - O voto será sempre secreto, salvo decisão da maioria em contrário, caso a caso.

<'

Artigo 20 - A convocação da Assembleia geral far-se-á na forma deste estatuto garantido a 115
quinto) dos associados titulares o direito de promovê-la.

(u..!:' :
'~

Artigo 21 - A Assembleia Geral Extraordinária será normalmente convocada pelo Diretor-Presidente, ~
mas, se ocorrerem motivos graves ou urgentes, poderá também ser convocada por iniciativa da Diretoria
Executiva, do Conselho Deliberativo-Fiscal, ou, ainda por requerimento subscrito por, pelo menos, 1/5
(um quinto) dos associados em pleno gozo dos direitos sociais.

/

'iJ:

Artigo 22 - A Assembleia Geral será convocada com a antecedência mínima de 7 (sete) dias, mediante
edital afixado na sede e filiais, divulgado na "home page" da AP AS na Internet, publicado pelo men s
Estatuto
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uma vez em jornal de circulação na cidade sede da Associação e enviado para todas as sedes de
Subunidades da Polícia Militar dos municípios da área de abrangência constantes do artigo 40.
Artigo 23 - A Mesa da Assembleia será constituída pelos Membros da Diretoria ou, em suas faltas ou
impedimentos, pelos Membros do Conselho Deliberativo-Fiscal.
Parágrafo Único - Quando a Assembleia não tiver sido convocada pelo Diretor-Presidente, a Mesa será
constituída por 04 (quatro) associados titulares, escolhidos na ocasião.
Artigo 24 - Do que ocorrer nas reuniões da Assembleia deverá constar na Ata, aprovada e assinada pelos
membros da Diretoria e do Conselho Deliberativo-Fiscal presentes, por uma comissão de 05 (cinco)
associados titulares designados pelas Assembleia e, ainda por quantos o queiram fazer.
REGISTRADO EM MICROFILME

SEÇÃO 11
DO PROCESSO ELEITORAL

N°

.6 4 32 -

I'\eglstro Civil de Pessoa Jurfdlc3
FemandOpolls - SP

Artigo 25 - O sufrágio é pessoal e direto. O voto é secreto e não obrigatório, podendo, em caso de
inscrição de Chapa Única, optar-se pelo sistema de aclamação.
§1 ° - Sendo secreta a votação, adotar-se-á o sistema de cédulas para as chapas concorrentes, constando
a denominação das chapas.
§2° - Obrigatoriamente a seção de votação será instalada no local da realização da Assembleia Geral,
podendo, excepcionalmente serem instaladas urnas nas filiais.
Artigo 26 - O Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária em que se realizarão as eleições
será afixado na sede e filiais, divulgado na "home page" da AP AS na Internet, publicado pelo menos
uma vez em jornal de circulação na cidade sede da Associação e enviado para todas as sedes de
Subunidades da Polícia Militar dos municípios da área de abrangência constantes do artigo 4°, co
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, fixando horário de início e previsão de encerramento d s
trabalhos.
§1 ° - A inscrição das chapas concorrentes far-se-á no período compreendido entre a data da publicação
do Edital de Convocação para a respectiva Assembleia Geral e até 7 (sete) dias antes de sua realização.
§2° - É vedada a inscrição de qualquer chapa por via postal, sob qualquer pretexto.
§3° - Não é permitida a inscrição e/ou registro do mesmo candidato em mais de uma chapa concorrente.
§4° - Em caso de duplicidade prevalecerá a inscrição da chapa cujo registro tiver sido feito em primeiro
lugar, indeferindo-se, consequentemente, o registro que lhe vier posterior.
§5° - Para a inscrição, deverão ser consignados os nomes dos componentes da chapa, candidatos apenas
aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva e de Presidente e Vice-Presidente
Estatuto da Associação Policial de Assistência à Saúde da Região de Fernandópolis
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Conselho Deliberativo-Fiscal.
§6° - o associado que aceitar estabelecer relação empregatícia com a associação, perderá o direito de
votar e de ser votado, enquanto perdurar o vínculo.
§7° - Para compor as chapas aos cargos de Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva e do
Conselho Deliberativo-Fiscal,

o associado titular deverá pertencer, no mínimo 03 (três) anos, ao quadro

associativo da AP AS e ter exercido, pelo prazo mínimo de dois anos, funções de direção em entidades
públicas Ouprivadas, mediante comprovação; bem como, satisfazer as exigências mínimas estabelecidas
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Artigo 27 - Formalizado o registro não será permitida a substituição do candidato, salvo em caso de
invalidez ou desligamento do quadro de associados da APAS, devidamente comprovado.
Artigo 28 - Em caso de haver mais de uma chapa concorrente será nomeada pelo Presidente da Diretoria
Executiva uma Comissão Eleitoral, composta de 03 (três) associados titulares, que não pertençam a
nenhuma das chapas concorrentes e que realizará todos os procedimentos necessários ao bom andamento
da eleição, conforme segue:
I) assessorar a mesa da Assembleia nos trabalhos eleitorais, baixando normas e atos sobre a
eleição;
H) registrar as chapas concorrentes, nos termos estatutários, dirimindo dúvidas e dando solução
aos casos omissos; e
IH) registrar o feito e tomar as medidas administrativas e disciplinares para regularidade do pleito.
REGISTRADO EM MICROFILME

N°

SEÇÃO IH
DA DIRETORIA
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EXECUTIVA

Artigo 29 - A administração e fiscalização da associação serão executados, respectivamente, por uma
Diretoria Executiva e por um Conselho Deliberativo-Fiscal.
Artigo 30 - A Diretoria Executiva será constituída por 06 (seis) membros efetivos, com as designa ões
de Presidente, Vice-Presidente,

10

e 20 Secretários l" e 20 Tesoureiros, eleitos para um mandato de 2

(dois) anos, entre associados em pleno gozo dos seus direitos sociais, sendo permitida a reeleição.
§1 ° - Nos impedimentos superiores a 90 (noventa) dias, ou vagando, a qualquer tempo, o cargo de
Presidente, os membros restantes deverão convocar a Assembleia Geral para novo preenchimento.
§2° - Apenas o Presidente e Vice-Presidente serão eleitos, sendo os demais cargos de livre nomeação e
demissão por parte do Presidente.
Artigo 31 - Compete à Diretoria Executiva, em especial:
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;g" H) analisar e aprovar os planos de atividades e respectivos orçamentos, bem como quaisquer
-=la... programas próprios de investimentos;
~
~~~ IH) propor ao Conselho Deliberativo-Fiscal

~

=IC

o valor da contribuição dos Associados e fixar as taxas
destinadas a cobrir as despesas operacionais e outras;
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I) estabelecer normas, orientar e controlar todas as atividades e serviços da associação;

w
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contrair obrigações, transigir, adquirir, alienar ou onerar bens móveis, ceder direitos e
constituir mandatários;

<D

ir:

V) adquirir, alienar ou onerar bens imóveis, com expressa autorização da Assembleia Geral;
VI) deliberar sobre admissão, demissão, eliminação ou exclusão de associados;
VII) indicar o banco ou bancos nos quais deverão ser feitos os depósitos dos numerários
disponíveis e fixar o limite máximo que poderá ser mantido o caixa;
VIII) zelar pelo cumprimento das disposições legais e estatutárias e pelas deliberações tomadas
pela Assembleia Geral;
IX) deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral;
X) registrar as reclamações dos associados, procedentes
publicadas para conhecimento geral;

ou não, que serão respondidas

e

XI) sanar de imediato eventuais irregularidades;
XII) apresentar à Assembleia Geral Ordinária o relatório e as contas de sua gestão, bem como o
Parecer do Conselho Deliberativo-Fiscal;
XIII) nomear dentre os associados, os responsáveis pelos departamentos que forem criados;
XIV) aplicar punições administrativas;
XV) contratar, demitir e fixar salários de funcionários;
XVI) elaborar, por si ou por intermédio de comissões, os regulamentos que se tomarem necessários
ao funcionamento da associação;
XV H) prestar esclarecimentos,

através dos seus diversos órgãos e Assembleia Geral e aos

associados, quando solicitado, colocando à disposição os documentos necessários ao exame;
XVIII) apreciar o Balanço Contábil anual, apresentado pelo Tesoureiro referente ao exercíci
anterior;
XIX) apreciar os relatórios dos departamentos da associação, determinando medidas, alteraç
ou emendas que julgar necessárias;
XX) homologar nomeação e demissão de Diretores nomeados;
XXI) propor ao Conselho Deliberativo-Fiscal reajuste da contribuição mensal e das taxas;
XXII) propor ao Conselho Deliberativo-Fiscal a criação e instalação de Filiais.
Artigo 32 - A Diretoria reunir-se-á ordinariamente bimestralmente e, extraordinariamente,
for convocada pelo respectivo Presidente, ou solicitação do Conselho Deliberativo-Fiscal.

sempre que

§1° - A Diretoria Executiva considerar-se-á reunida com a participação mínima de 03 (três) membros,
sendo as decisões tomadas por maioria simples de votos e no caso de empate a decisão caberá a
Estatuto da Associação Policial de Assistência à Saúde da Região de Fernandópolis
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Presidente.
§2° - Será lavrada Ata de cada reunião, em livro próprio no qual serão indicados os nomes dos que
comparecerem e as decisões tomadas. A Ata será assinada por todos os presentes.
Artigo 33 - Compete ao Presidente:
UJ

Li:

o
ex:

u

~

I) supervisionar as atividades da associação, através de contatos assíduos com os restantes
Membros da Diretoria;

rr
'6

:E
-I

~ lI) autorizar os pagamentos julgados legais;
Q....

(',(

~II)

.,,:::;

convocar e presidir as reuniões da Diretoria e a Assembleia Geral;

:2
UJ

<"'?

o
o

c..o

,;.g.IV)apresentar à Assembleia Geral, o relatório e o balanço anuais bem como o Parecer do Conselho
"t:>ü
~ ~Deliberati vo- Fiscal;

o

õ

-.::t-

~

cn

a
UJ
tt:

~~V) representar a associação, em juízo e fora dele;

2:

;;.. VI) zelar rigorosamente pela observância do presente Estatuto e demais normas, baixadas pela
Diretoria Executiva e demais órgãos;
VII) fiscalizar a execução de todos os atos administrativos;
VIII) designar representante em festas e solenidade para as quais a associação haja sido convidada,
quando impedido de comparecer;
IX) rubricar os livros de Atas da Diretoria e da Assembleia, os de caráter financeiro, o de
Patrimônio e outros que julgar necessário;
X) nomear por portaria, as comissões criadas pela Diretoria Executiva;
XI) apresentar à Assembleia Geral, anualmente na época estabelecida, Balanço Financeiro da
associação referente ao exercício anterior, Relatório Administrativo, bem como as medidas que
julgar necessárias ao interesse geral;
XII) solucionar as questões urgentes, que exijam providências de caráter inadiável, comunicando
à Diretoria e ao Conselho Deliberativo-Fiscal na reunião imediata;
XIII)_passar a Presidência da Assembleia Geral Extraordinária ao Presidente eleito pelo plenário;
XIV) efetuar contratos e distratos, de acordo com a Diretoria Executiva;
XV) assinar documentos externos, como ofícios, petições, procurações e demais documentos de
interesse da associação;
XVI) levar ao conhecimento da Diretoria Executiva, ao Conselho Deliberativo-Fiscal e ou, ain

,

à Assembleia Geral, os atos de associados, Conselhos, Diretores, ou de qualquer órgão da ~

.

associação, executad~s e_mdesac~rdo co~ .este Estat~to, ou que resultem em prejuízo de qualquer
natureza para a associaçao, ou seja contranos ao seu mteresse;

.•

XVII) nomear, demitir e substituir diretor não eleito;
XVIII) decidir os assuntos conflitantes entre Diretores no que tange competência;
XIX) avocar documentos e expedientes retidos por diretores
XX) deliberar sobre todo e qualquer assunto de ordem administrativa.
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Artigo 34 - Compete ao Vice-Presidente:
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I) assumir e exercer as funções de Diretor-Presidente, nos impedimentos deste e na vacância do
cargo, até o final do mandato;

~
",,'
",0 lI) auxiliar o Presidente no desempenho de suas funções;

Q_O
=
-.::.:g III) presidir as reuniões e comissões criadas pela Diretoria Executiva, quando delas não participar
~~
(.)~ o Presidente da associação;
o •.•.
ti IV) executar missões de competência do Presidente da associação, quando por este delegadas.
"5
Q)a.

co
liC

Artigo 35 - Compete ao 1° Secretário:
I) lavrar ou mandar lavrar Atas das Reuniões da Diretoria e da Assembleia Geral, tendo sob sua
responsabilidade os respectivos livros;
lI) elaborar ou mandar elaborar a correspondência, relatórios e outros documentos;
III) verificar e visar os documentos de receita e de despesa;
IV) divulgar mensalmente relatórios das atividades da associação.
Artigo 36 - Compete ao 2° Secretário substituir o Diretor-l ° Secretário nos impedimentos deste.
Artigo 37 - Compete ao 1° Tesoureiro:
I) zelar para que a contabilidade da associação seja mantida em ordem e em dia;
lI) arrecadar as receitas e depositar o numerário disponível nos bancos designados pela Diretoria,
nos termos do Artigo 31, inciso VII;
III) proceder aos pagamentos autorizados pelo Presidente, preferencialmente
nommais;

através de cheques

IV) proceder ou mandar proceder a escrituração do livro auxiliar de caixa, vistando-o e mantendoo sob sua responsabilidade;
V) zelar pelo recolhimento das obrigações fiscais, tributárias, previdenciárias e outras;
VI) divulgar mensalmente o balancete;
VII) manter o registro e controle do patrimônio da associação;
VIII) zelar para que as disponibilidades financeiras sejam aplicadas de forma rentável e segura.
Artigo 38 - O 2° Tesoureiro substituirá o 1° Tesoureiro nos impedimentos.
Artigo 39 - Para as movimentações

bancárias serão necessárias a assinaturas de dois Diretores: do

Presidente da Diretoria Executiva e do 1° ou 2° Tesoureiros, ou do Vice-presidente da Diretoria e do 1°
ou 2° Tesoureiros.

Artigo 40 - Para a celebração de contratos e a constituição de mandatários, será sempre necessário a
aprovação da maioria dos Diretores.
Estatuto da Associação Policial de Assistência à Saúde da Região de Fernandópolis
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Artigo 41 - A cessão de direitos e a alienação de imóveis só poderá ocorrer com prévia autorização do
Conselho Deliberativo-Fiscal.
Artigo 42 - Os membros da Diretoria Executiva responderão pelas obrigações sociais.
REGISTRADO EM MICROFILME

N°

SEÇÃO IV
DO CONSELHO
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DELIBERATIVO-FISCAL

Artigo 43 - O Conselho Deliberativo-Fiscal será constituído de 06 (seis) membros efetivos com as
designações de: Presidente, Vice-Presidente, 1° e 2° Secretários, elo e 2° Vogais.
§1 ° - O Conselho Deliberativo-Fiscal

considerar-se-á reunido com a participação mínima de 03 (três)

dos seus membros, sendo as decisões tomadas por maioria simples de votos e, no caso de empate, a
decisão caberá ao Presidente.
§2° - Apenas o Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos juntamente com a Diretoria Executiva, mas
serão autônomos em relação a ela.
§3° - Os demais cargos do Conselho Deliberativo-Fiscal serão de livre nomeação e demissão por parte
do respectivo Presidente.
Artigo 44 - Compete ao Conselho Deliberativo-Fiscal:
I) homologar propostas da Diretoria, sobre valores e taxas a serem cobradas dos associados;
lI) convocar Diretores para qualquer fim quando julgar necessário;
III) opinar sobre quaisquer assuntos pertinentes à defesa da Associação e seu Quadro Associativo,
que não sejam privativos dos demais órgãos;
IV) atender ao pedido de convocação de reunião formulado pelo Presidente da Diretoria Executiva
da Associação;
V) autorizar campanhas financeiras;
VI) zelar pelo fiel cumprimento do Estatuto;
VII) propor a Diretoria medidas e soluções que não sejam de sua alçada;
VIII) receber as reclamações dos membros da Diretoria;
IX) apreciar recursos dos associados e, soberanamente decidi-los;

:,

X) apreciar e emitir parecer nos balancetes periódicos da Associação;
encaminhados;

•

XII) examinar mensalmente, o livro de registro de patrimônio, emitindo parecer à Diretoria
Executiva, ou quando achar conveniente;
XIII) comunicar ao órgão Executivo os pareceres que emitir;
Estatuto da Associação Policial de Assistência à Saúde da Região de Fernandópolis
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XIV) fiscalizar qualquer setor da Entidade, quando convocado pela Diretoria Executiva, pelo
Presidente da Associação, ou Assembleia Geral ou independente de qualquer convocação;
XV) dar parecer sobre descarga de material; e
XVI) convocar Diretores e Assembleia Geral Extraordinária, quando tiver motivos que justifique;
XVII) homologar a criação e instalação de Filiais.
Artigo 45 - Compete, em especial, ao Presidente do Conselho Deliberativo-Fiscal:
I) convocar e presidir as reuniões do Conselho;
lI) cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Interno;
IlI) ter voto de desempate nas reuniões que presidir;

REGISTRADO EM MICROFILME

IV) indicar conselheiro substituto quando da vacância de cargo; e
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V) assumir a presidência da AP AS na ausência temporária do Presidente e do Vice-Presidente.

§1o - Quando as ausências forem definitivas, assumirá a presidência da Associação até a realização de
nova eleição, que deverá ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
§2° - Quando as ausências definitivas ocorrerem no período igualou inferior a 06 (seis) meses para o
fim do mandato, o Presidente do Conselho Deliberativo-Fiscal permanecerá até a conclusão do mandato.
Artigo 46 - Compete, em especial, ao 10 e 20 Vice-Presidentes
Deliberativo-Fiscal nas ausências e impedimentos.

substituir o Presidente do Conselho

Artigo 47 - Compete, em especial, ao 10 ou 20 Secretários do Conselho Deliberativo-Fiscal, lavrar a ata
de reunião do Conselho, registrando o nome dos que compareceram e as decisões tomadas.
Artigo 48 - O Conselho Deliberativo-Fiscal reunir-se-á:
I) ordinariamente, uma vez por trimestre, para fixação de diretrizes e orientação dos trabalhos; e
lI) extraordinariamente,

todas as vezes que for convocado pelo seu Presidente, pelo Presidente da

Associação ou por membros da Diretoria Executiva, sempre que houver matéria a ser discutida.
Artigo 49 - Ao Conselheiro compete:
I) comparecer às reuniões do Conselho Deliberativo-Fiscal,
deliberações;
lI) apresentar
conhecimento;

por" escrito

todas

as sugestões,

propor, discutir e votar em uas

reivindicações

e reclamações

que tenha

lII) conhecer perfeitamente o Estatuto da Associação e estar apto a esclarecer aos associados sobre
sua interpretação; e
IV) cumprir o Regimento Interno e as decisões do Conselho.
Artigo SO - Perderá o mandato o Conselheiro que deixar de comparecer a 03 (três) reuniões cons cutivas
Estatuto da Associação Policial de Assistência à Saúde da Região de Fernandópolis
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ou 06 (seis) alternadas, sem motivos justificáveis, durante o mandato.
Parágrafo Único - O Conselheiro que faltar a reunião deverá comunicar por escrito à Mesa Diretora do
Conselho Deliberativo-Fiscal, que decidirá da justificativa.
REGISTRADO EM MICROFILME

CAPÍTULO V
DA CONTABILIDADE

N°

.6 4 3 2 .

~ealstr0f Civil d(! P\lSSOí! Jurfdlca
ernanllOpOlls • 5P

Artigo 51 - A contabilidade da associação obedecerá as disposições legais ou normativas vigentes e
tanto ela como os demais registros obrigatórios deverão ser mantidos em perfeita ordem e em dia.
Parágrafo Único - as contas, sempre que possível, serão apuradas segundo a natureza das operações e
serviços e o balanço geral será levantado no primeiro trimestre do ano seguinte.

CAPÍTULO VI
DOS LIVROS
Artigo 52 - A associação deverá ter:
I) Livro de Matrícula de Associados;
lI) Livro de Atas de reunião da Diretoria;
IH) Livro de Atas do Conselho Deliberativo-Fiscal;
IV) Livro de Atas da Assembleia Geral;
V) Livro de Presença dos Associados em Assembleia;
VI) Livro de Registro de.Chapas para as eleições da Diretoria Executiva e Conselho DeliberativoFiscal; e
VII) Outros Livros Fiscais, Contábeis, etc, exigidos pela Lei ou pelo Regimento Interno.

CAPÍTULO VII
DA DISSOLUÇÃO
Artigo 53 - A associação será dissolvida, por vontade manifestada em Assembleia Geral Extraordinária,
expressamente convocada para esse feito, observando o disposto no artigo 18, inciso IV.
Artigo 54 - Em caso de dissolução e liquidados os compromissos assumidos, a parte remanescente do
patrimônio será destinada a entidade filantrópica indicada pela Assembleia, não podendo ser r ea~a
Estatuto da Associação Policial de Assistência à Saúde da Região de Fernandópolis
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entre os associados.

N°
CAPÍTULO
DOS DEPENDENTES

.
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VIII
DO ASSOCIADO

Artigo 55 - São considerados beneficiários para efeito deste Estatuto:
I) Associado Policial Militar Ativo;
II) Associado Policial Militar Aposentado ou da Reserva;
IIl) Cônjuge ou companheiro(a) do Associado Titular que comprove união estável como entidade
familiar, conforme a Lei Civil e mediante declaração pública registrada em cartório ou Tabelião
Público;
IV) Cônjuge ou Companheiro(a) que comprove união estável como entidade familiar com o (a)
filho(a) do Associado Titular, conforme a Lei Civil e mediante declaração pública registrada em
cartório ou Tabelião Público;
V) Filhos, de qualquer condição ou sexo, bem como os filhos considerados inválidos para o
trabalho, de acordo com laudo médico, e os incapazes civilmente, desde que, nos dois últimos
casos, vivam, comprovadamente,

sob a dependência econômica do militar, Associado Titular;

VI) Pais do Associado Titular, desde que vivam sob sua dependência econômica e não existam
outros beneficiários obrigatórios, mediante comprovação documental;
VII) Os contribuintes inscritos, obrigatoriamente, para efeitos de pensão;
VIII) Netos, Bisnetos e Trinetos do Associado Titular.
Artigo 55.1 Os Empregados

da própria

Associação também serão considerados beneficiários para

fins da assistência médica e hospitalar, não sendo, contudo, tal benefício extensivo aos seus dependentes.

..

CAPÍTULO IX
DO REGIMENTO INTERNO
~

,

Artigo 56 - O Regimento Interno será elaborado pela Diretoria Executiva, com base neste Estatuto,
normatizando a finalidade administrativa e operacional da Associação.

c

»

Parágrafo Único - O Regimento Interno poderá ser revisado ou modificado pela Diretoria Executiva e
submetido à aprovação doConselho Deliberativo-Fiscal.

CAPÍTULO

XI

Estatuto da Associação Policial de Assistência à Saúde da Região de Fernandópolis
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DAS DISPOSIÇÕES

GERAIS

Artigo 57 - É vedada toda e qualquer remuneração ou vantagem pelo provimento dos cargos de Diretoria
e do Conselho Deliberativo-Fiscal.
REGISTRADO EM MICROFILME
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Artigo 58 - A associação não distribuirá dividendos nem bonificações.
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Artigo 59 - Este Estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, mediante deliberação tomada em
Assembleia Geral Extraordinária, observado o disposto no artigo 19.
Artigo 60 - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva "ad referendum" do Conselho
Deliberativo-Fiscal, no que não colidir com as disposições aqui expressas.

Fernandópolis, 27 de Novembro de 2020.
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