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Assoc|AcAo EVANGELICA BENEFICENTE ESPlRlTO-SANTENSE
(AEBES)

ESTATUTO

Aprovado pela Assembleia Geral Extraordinaria da AEBES, realizada e 24 de junho
de 2017.

CAPlTULO I: DENOMINAQAO, FINALIDADE, SEDE, FORO E DURAQAO

Art.1° - A ASSOCIAQAO EVANGEUCA BENEFICENTE ESPlRlTO-SANTENSE,
neste Estatuto, denominada AEBES, constituida pelas lgrejas Evangélicas
mencionadas no_ artigo 13, neste Estatuto nominadas de Associadas, é uma
ASSOCIAQAO 'de direito civil privado, sem fins lucrativos e de carater filantropico,
fundada em 05 de maio de 1956, com prazo de duracao por tempo indeterminado,
sob a denominacao de Associacao Hospital Evangélico do Estado do Espirito Santo,
que se regeré por este estatuto e pela legislacao que lhe for aplicével.

Art; 2° - A AEBES tem sua sede social na Rua Venus, sem nllimero, CEP- 29.118-O60,
no Bairro Alecrim e foro na cidade de Vila Velha/ES. Sua area de atuagao abrange
todo 0 territério naclonal e rege-se pelos termos deste Estatuto.

,-

Art.3° - A AEBES pode exercer filantropia -por conta propria, como prestadora de
servicos a terceiros e a outras associacoes, praticando servicos privados e pijiblicos
em satide, educacao, assisténcia social, atividades culturais, mediante contratacoes
privadas ou por convénios e/ou vinculos de gestao ou cogestao, firmados com os
Poderes Piliblicos Federal, Estadual, Municipal e Distrital, a fim de administrar
hospitais e estabelecimentos com atividades afins, escolas e outros bens° pC|b|lCOS,
sob a qualificagao de organizacao social ou associacao civil. 4

CAPiTULO ll: FINALIDADE

Art.4° - A AEBES é habilitada como Organizacéo Social pela Lei Complementar
Estadual n° 489/2009 e Decreto 2484-R e suas regulamentacoes, publicada no Diario
Oficial do Estado do Espirito Santo, em 19 de marco de 2010. '

§ 1° - _Em consonancia com esses objetivos, a AEBES mantém o Hospital Evangélico
de Vila Velh — HEVV d ' t tr id d ' d ' d olv ra e po e crsar e man er ou as un a es, po era esenv e
programas educacionais, conceder bolsas de estudo, manter reside estagiarios
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e fazer convénios com instituigoes de ensino, visando ampliar suas atividades. O
HEW pode transformar-se em Hospital Escola. A AEBES pode, também, firmar
contratos, convénios e outros instrumentos pactuais com entidades de direito ptiblico
ou privado;

§ 2° -~A AEBES poderé atuar na area de operacao de pianos privados de assisténcia
a satlide, conforme previsto no Regimento lnterno;

§ 3° - A AEBES pode desenvolver programas sociais elou assistenciais de
atendimento a criangas, adolescentes, idosos e familias que se encontrem em
situacao de risco social, abaixo da linha de pobreza, e outros segmentos da populagao
em situacao de vulnerabilidade.

cAPiTu|_o Ill: ESTRUTURA
. 0

Art.5° - A AEBES tem as seguintes Unidades Administrativas:

I - Hospital Evangélico de Vila Velha - HEW (ES); ‘

ll - UNIDADES CONVENIADAS

Art.6° - As Unidades funcionarao de acordo com as disposicoes contidas em seus
regulamentos e regimentos préprios, aprovados pelo Conselho de Administracéo.

Art. 7° - 0 Conselho de Administragao é o érgéo de deliberagao do Hospital Evangélico
de Vila Velha e suas Unidades.

§ 1° - Os orgaos de administragao da AEBES poderao elaborar regimentos internos
préprios, cuja vigéncia dependeré da homologacao pela Assembleia Geral, sendo
vedada qualquer regra que conflite com o Estatuto e o Regimento lnterno da AEBES;

§ 2° - O Corpo Clinico tera Regimento lnterno proprio, segundo regulamentacao
definida pelo Conselho Federal de Medicina.

CAPlTULO lV: PATRlM6NlO E REGIME FINANCEIRO

Art.8° 7 O patrjmonio da AEBES é constituido de bens méveis e imoveis, registrados
em seu nome, que so poderéio ser utilizados na consecucao de seus fins s érios
e dentro do territorio naclonal. ,~ ,
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Parégrafo Unico - Os bens imoveis somente poderao ser alienados, gravados,
onerados, permutados e hipotecados, mediante prévia autorizagéo da Assembleia
Geral.

Art.9° — A receita da AEBES é constituida de:
a) Contribuicoes que recebe das Associadas;

b) Ofertas, doacoes e legados de terceiros;
c) Doacoes e subvencoes dos poderes publicos;
d) Servicos prestados pelas Unidades;
e) Aluguéis e rendimentos financeiros;
f) Eventuais receitas decorrentes de atividades desenvolvidas no ambito de suas
dependéncias, tais como: sen/icos terceirizados, e ainda renda de bazares,
estacionamento, da lanchonete/restaurante, da lavanderia e outros;
g) Eventuais beceitas decorrentes de atividades de gestéo hospitalar em hospitais
pdblicos ou filantropicos fora das suas dependéncias;
h) Receitas oriundas de campanhas voluntérias.
i) Outros recursos provenientes de suas atividades;

Art.1O - A AEBES aplicaré integralmente suas receitas, recursos e eventual resultado
operacional, na manutencao e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, no
territorio naclonal. ‘-

§ 1° - A AEBES néo remunera, nem concede vantagens ou beneficios, sob qualquer
forma ou titulo, as suas Associadas, a seus conselheiros, benfeitores ou equivalentes;

§ 2° ~ A remuneracao a que se refere o §1° desta clausula abrange beneficios diretos
e indiretos, razao pela qual é proibido conceder doacoes, contratar servicos ou
insumos de empresas vinculadas direta ou indiretamente a conselheiros e
administradores ou ainda contratacao de parentes até o terceiro grau, de
representantes das igrejas, conselheiros e gestores;

§ 3° - As doagoes e legados feitos a AEBES ou a qualquer de suas Unidades,
integrarao o seu patrimonio, néo podendo ser reivindicados pelos seus doadores,
sucessores ou terceiros, sob nenhuma alegagéo. ' -
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Art.11 - E vedada, a qualquer titulo, a distribuicao de resultados f ’
Associadas '
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Art.12 - O exercicio fiscal coincidiré com o ano civil.

cAPiTu|_o v: ASSOCIADAS

Art.13 - Sao associadas da AEBES as lgrejas Evangélicas historicas, representadas
por seu orgao de maior hierarquia no Estado do Espirito Santo, todas com
personalidade juridica, a saber:
a) Associacao da lgreja Metodista — CODlAM (Coordenacao Distrital de Acao
Missionaria), dos Distritos Eclesiasticos Centro do ES e Litoral do ES;

b) lgreja Batista / Convencao Batista do Estado do Espirito Santo;
o) lgreja Crista Evangélica - Casa de Oracao I Associacao de Obreiros cristaos
evangélicos - AOC;
d) lgreja Evangélica de Confissao Luterana no Brasil - IECLB I Sinodo Espirito
Santo a Belém- PA;
e) lgreja Presbiteriana do Brasil - IPB I Sinodo Central Espirito-Santense

f) lgreja Presbiteriana Unida do Brasil - IPU /Presbitério de Vitoria.

Parégrafo Unico - As Associadas e seus representantes nao respondem, nem
solidéria nem subsidiariamente, pelos atos e obrigagoes da AEBES.

CAPlTULO VI: DlRElTO§ E DEVERES DAS ASSOCIADAS

Art.14 - Sao direitos das Associadas, por meio de seus representantes que estiverem
em pleno exercicio de sua representagao:
a) O direito de votar e ser votada para compor qualquer dos conselhos da AEBES;
b) O direito de participar das eleigoes da AEBES; .

c) O direito de acesso aos documentos da AEBES;

d) O direito de participar da governanca da AEBES;
e) Participar da assembleia geral, por meio dos representantes por elas indicados,
na forma deste Estatuto, com direito a voz e voto.

Parégrafo Unico - A condicao de associada é intransferivel.

- lh sp.an, .< W’

Art.15_ - Sao deveres das Associadas, conforme regulamentacao [iii no .
Regimentolnterno da AEBES: ]/1!/
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a) Cooperar para que a AEBES cumpra eficaz e integralmente suas finalidades;
b) Zelar pelo bom nome da AEBES;
c) Presen/ar as caracteristicas cristas e filantropicas da AEBES;
d) Cumprir o Estatuto, os regimentos internos e as deliberacoes da Assembleia
Geral e de qualquer dos conselhos da AEBES;
e) Ter uma conduta compativel com os principios éticos e morais da AEBES, na
forma prevista no Regimento lnterno da AEBES;
f) Nao promover atos de proselitismo ou nepotismo no ambito de atuacao da
AEBES;
g) lndicar ou substituir representantes;
h) Contribuir financeiramente com ofertas e doacoes.
Paragrafo Unico - Os representantes das Associadasitém o dever de adotar condutas
compativeis com os principios éticos e morals da AEBES, conforme previsto no
Codigo de Condota da AEBES.

CAPITULO VII: ADMISSAO E DEMISSAO DE ASSOCIADAS

Art.16 - Podem ser admitidas como Associadas, na forma do Estatuto, outras
denominacoes Evangélicas historicas que tenham personalidade juridica, mediante
as condigoes e exigéncias previstas nos paragrafos deste artigo, regulamentado pelo
Regimento lnterno: -
§ 1° - Atuar como Denominagao que professe os mesmos preceitos das lgrejas cristas
evangélicas que compoem o quadro de Associadas da AEBES, segundo decisao da
assembleia geral extraordinaria;

§ 2° - Formalizar proposta a ser dirigida ao Conselho de Administragao da AEBES,
conforme regulamentado pelo Regimento lnterno da AEBES, nela declarando assumir
a obrigacao de depositar nas contas da AEBES, se aprovada sua admissao, quantia.
equivalente a 1/6 (um sexto) do patrimonio liquido da AEBES, cujo valor e
integralizacao serao efetuados na forma como previsto no Regimento lnterno.

§ 3° - A proposta de admissao, quando recebida no Conselho de Administraoao e
atendidos os dispositivos estatutarios, somente sera encaminhada a Assembleia
Geral Extraordinaria se houver parecer favoravel de 12 (doze) dos membros do
Conselho de Administracao. I

§ 4° - Atendidas as exigéncias previstas nos paragrafos anteriores, a propostasera
encaminhada "pelo Conselho de Administragao e recebida pelo Pre -,;,;~- da
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Assembleia Geral Extraordinaria, que a colocara em debate e votacao, sendo
aprovada mediante voto favoravel minimo de 24 (vinte e quatro) representantes;

Art.17 - A demissao da Associada ocorrera quando:
a) Solicitar a Assembleia Geral o seu desligamento;
b) Nao se fizer representar nas assembleias da AEBES por dois anos consecutivos,

garantindo-se o prazo de 15 (quinze) dias Eiteis para defesa da representada
perante a Assembleia Geral;

Art.18 - Sera excluido, conforme regulamentacao prevista no Regimento lnterno da
AEBES, a Associada que:
a) lnfringir os principios e normas do Estatuto, Regimento lnterno, do REINCO e do
Cédigo de Conduta da AEBES, garantindo-se o prazo de 15 (quinze) dias Citeis para
defesa da representada, perante a Assembleia Geral Extraordinaria;

§ 1°: A exclusao ocorrera por decisao da Assembleia Geral, especialmente convocada
para esse fim, mediante parecer fundamentado e decisao de, no minimo, 20
representantes, estando excluidos aqueles indicados pela representada sob
julgamento; I

§ 2°: Os direitos, deveres e regras de exclusao dos representantes das Associadas
serao definidos no Regimento lnterno da AEBES.

,4

CAPITULO VIII: CATEGORIAS DE TITULOS

Art.19 - A AEBES podera conceder, nas seguintes categorias, titulos a pessoas flsicas
elou juridicas, observando as regras e condicoes previstas no Regimento lnterno:
l — Benfeitores
ll - Beneméritos

§ 1° - O Titulo de Benfeitor seré concedido ao doador de valor expressivo a AEBES;

§ 2° - O Titulo de Benemérito sera concedido aquele que prestar servicos relevantes
a AEBES. '

\

CAPITULO IX: oRe-Aos E COMPETENCIAS ” ’“ '
,

Art.2O - Sao orgaos de administragao da AEBES: fl’ ‘*1
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a) Assembleia Geral - AG;
b) Conselho de Administracao - CA;
c) Diretoria Executiva do Conselho de Administragao - DE;
d) Conselho Fiscal - CF;
e) ‘Conselho de Etica - CE;

§ 1° - Os membros que compoem os referidos orgaos, exercem suas fungoes
gratuitamente, sem direito a percepcao de remuneracao ou vantagens, a qualquer
titulo, observando-se a proibicao constante do artigo 9° deste Estatuto;

§ 2° - Os Conselhos de Administragao, Fiscal e de Etica sao independentes entre si,
mas subordinados a Assembleia Geral, interagindo na forma prevista, no Regimento
lnterno;

§ 3° - Os critérios para preenchimento dos Conselhos da AEBES serao previstos no
Regimento lnterno da AEBES, ressaltando que cada Conselho podera elaborar um
Regimento lnterno préprio, limitando sua regulamentacao aos critérios de seu
funcionamento.

§ 4° - A vigéncia e eficécia de cada Regimento lnterno de Conselho, dependeré de
prévia aprovacao pela Assembleia Geral, em voto favoravel da maioria dos
representantes presentes ha assembleia que votar o referido regimento;

Art.21 - Nao é permitida, por qualquer representante, a acumulacao de cargos nos
Conselhos de Administracao, Fiscal e de Etica.

Segao I - Assembleia Geral '

Art.22 — A Assembleia Geral, orgao deliberativo superior e soberano da AEBES, é
integrada por 36 (trinta e seis) representantes, todos indicados pelas respectivas
Associadas e formalmente empossados pela Assembleia Geral, na forma prevista no
Regimento lnterno.

Parégrafo unico: Cada Associada credencia, por escrito, 06 (seis) representantes,
com perfil compativel com a realizacao da finalidade da AEBES, devendo o
credenciamento observar o regramento previsto no Regimento lnterno. /1%»,~ /“
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Art.23 — A AEBES tem como orgao maximo a Assembleia Geral e no interregno de
suas convocagoes exercera a governanca, observando-se para tanto suas respectivas
competéncias, por meio dos conselhos abaixo descritos:
a) Conselho de Administracao, que tera uma Diretoria Executiva

b) Conselho Fiscal
c) Conselho de Etica

Segao ll - Atribuigoes das Assembleias Gerais

Art.24 - Sao atribuicoes especificas das Assembleias Gerais Ordinarias - AGO da
AEBES: ‘
a) Deliberar sobre a prestacao de contas do Conselho de Administracao, seu
relatorio de atividades, demonstracoes contabeis e financeiras referentes ao ano
anterior; -
b) Deliberar sobre o Relatorio do Conselho de Etica;

c) Deliberar sobre o parecer do Conselho Fiscal acompanhado do parecer da
Auditoria lndependente;
d) Dar posse aos representantes indicados pelas Associadas para compor a
representacao prevista no art.19, Paragrafo Unico deste Estatuto; ressalvando-se a
recomposicao das representagdes das associadas, cuja posse ocorrera perante o
Conselho de Administracao;
e) Eleger e empossar‘ 'os membros do Conselho de Administragao, Conselho
Fiscal, Conselho de Etica, e seus suplentes, ressalvando-se a recomposicao dos
conselhos, que ocorrera no Conselho de Adm~inistracao.

Art.25 - Sao atribuicoes das Assembleias Gerais Extraordinarias — AGE:
a) Alterar o Estatuto da AEBES, quando necessario, a pedido de qualquer dos

Conselhos da AEBES;
b) Deliberar sobre a destinacao do patrimonio da AEBES;

Gravar e alienar bens iméveis;
Destituir membros do Conselho de Administragao, do Conselho Fiscal e do

Conselho de Etica;
e) Admitir e excluir Associadas;
f) Deliberar sobre a dissolucao da AEBES;
9) Deliberar sobre a politica de Compliance, incluindo o Codigo de Conduta e-0

Regulamento de lntegridade e Conformidade - REINCO - da AEBES;
h) Julgar denuncias propostas contra qualquer membro dos Conselhos de

Administracao e Fiscal da AEBES mediante parecer do Conselho de Etica;
i) Julgar denuncias propostas contra membros do Conselho de Etica, mediante

parecer do Conselho de Administracao;
j) Aprovar contratos de gestao e criacao de filiais; -
k) Contratar, afastar e demitir Diretores das Unidades vinculadas a AEB ;"
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1) Admitir e demitir 0 Superintendente da AEBES;

Segao lll - Convocagao e Quorum -

Art.26 — As Assembleias sao realizadas, em primeira convocacao, com a presenca
de, no minimo, O4 (quatro) associadas e, no minimo, 16 (dezesseis) representantes
destas 04 associadas. Em segunda convocacao, apos 30(trinta) minutos, é necessaria
a presenoa de, no minimo, O4 (quatro) associadas e, no minimo, 12 (doze)
representantes destas O4 associadas, ressalvando-se o quorum especifico para
admissao e exclusao de associados;

§ 1° - A AGO é convocada com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias corridos
(dias Citeis e nao uteis) e a AGE, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias corridos
(dias Clteis e nao oteis);

. 0

§ 2° - A convocagao da Assembleia Geral far-se-a por meio de oficio aos
representantes das associadas elou por comunicacao eletronica, indicando,
expressamente, dia, hora, local e pauta da Assembleia;

§ 3° - Considerar-se-a representada a Associada que comparecer a assembleia com,
pelo menos, O3 (trés) dos membros por ela indicados. Atingido o quorum para
instalacao da Assembleia, as Associadas que nao atingirem o quantitative minimo
estarao aptas a participar. normalmente da Assembleia;

§ 4° - O Presidents da assembleia devera, formalmente, informar as Associadas o nao
cumprimento do quorum minimo de sua representacao, indicando os respectivos
representantes que se fizeram presentes.

§ 5° - O quorum para as deliberacoes que se referem a destituioao dos
administradores e alteragao estatutaria, seré aprovada pelo voto minimo de 12 (doze)
representantes e a presenca de no minimo 04 (quatro) associadas.

Art.27 - A Assembleia Geral sera realizada, em oarater ordinario, ate o Ultimo di_a otil
do mes de margo de cada ano e, extraordinariamente, quando se fizer neoessano.

CAPITULO X: CONSELHO DE ADMINISTRACAO

Art.28 - O Conselho de Administracao, orgao de governanca da AEBES, é constituido

B

de O2 (dois) membros efetivos e 01 (um) suplente, de cada uma das Asso ' , s fl/1.,/T, ,1, /'
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constantes do artigo 13 deste Estatuto, devidamente indicados pelos representantes
de cada Associada, na Assembleia Geral Ordinaria, para um mandato de O2 (dois)
anos, iniciando-se 30 (trinta) dias apos a eleigéo, admitindo-se até duas reeleicoes,
conforme atribuicoes e regras gerais previstas no Regimento lnterno da AEBES.

§ 1° - O -mandado dos membros de qualquer dos Conselhos seré pelo periodo de 02
(dois) anos, com a Assembleia de eleicao ocorrendo até o Ultimo dia util do més de
marco de cada ano, iniciando o mandado em 30 de abril;

§ 2° - A Diretoria Executiva sera composta por um Presidente, por um Vice-Presidente,
Primeiro Secretario; Segundo Secretario, Primeiro Tesoureiro e Segundo Tesoureiro,
que ocupam a mesma composigao no Conselho de Administracao.

§ 3° - O Conselho de Administracao da AEBES é responsavel por admitir profissional
para exercer o cargo de Superintendente, no qual cabera realizar a gestao da AEBES
e suas filiais, qué compreende realizar a administracao na forma como definida em
Regimento lnterno.

Segao l - Atribuicoes do Conselho de Administragao

Art.29 — AO CONSELHO DE ADMINISTRACAO, compete:

a) Eleger, dentre seus. conselheiros, a Diretoria Executiva;
b) Dar posse a novos conselheiros, em caso de recomposicao;
c) Preservar os ideals cristaos evangélicos e filantroplcos da entidade;
d) Receber, analisar e deliberar sobre os relatorios da Capelania devidamente
assinados por seus responsaveis;
e) Analisar e deliberar, por meio da Superintendéncia, os relatorios de gestao das
Unidades da AEBES;

f) Mediante prévia autorizacao da assembleia geral, adquirir, alienar, gravar ou
onerar de qualquer forma, os bens imoveis da AEBES;
g) Propor a Assembleia Geral a aquisigao, alienaoao ou oneragao de bens
imoveis;
h) Deliberar sobre a autorizagao para recebimento de doacoes, subvencoes ,ou
legados com vinculos, quando estes se destinarem a investimentosi em obras e
equipamentos;

i) Autorizar celebrar convénios com entes dos poderes poblicos, com condigoes,
restncoes ou clausulas onerosas em geral, ressalvando-se 0 previsto no art. 32, item
letra ‘*j”, deste Estatuto; fi _
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j) lntervir, quando as circunstancias o exigirem, na administragao de qualquer das
Unidades da AEBES;
k) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e respectivo Regimento lnterno;
aprovar, cumprir e fazer cumprir o Regimento lnterno do Conselho de Administragao
e Regulamentos das Unidades, criadas e mantidas pela AEBES;
l) ~ Deliberar sobre o planejamento estratégico e o orcamento da AEBES e de suas
Unidades, e acompanhar sua execucao;
m) Deliberar sobre a estrutura organizacional da AEBES e de suas Unidades, bem
como sobre suas alteracoes; "
n) Propor a Assembleia Geral alteracao do Estatuto da AEBES;
o) Apresentar anualmente, a Assembleia Geral, o relatorio da administragao e as
demonstracoes contébeis e financeiras, com parecer de auditoria independents e do
Conselho Fiscal;
p) Fornecer lnformagoes relativas a AEBES e suas Unidades Administrativas,
quando solicitadas oficialmente pela Assembleia Geral ou pelas Associadas;

. I

q) Criar comissoes especificas para atuacao no Conselho de Administragao,
definindo suas competénoias e atribuicoes;
r) Deliberar, quando nao previsto no orcamento, sobre a contratagao de
consultoria e auditorias;
s) _ Encaminhar a Assembleia Geral os pedidos de admissao e exclusao de
Associadas do quadro social da AEBES, observando o previsto nos aitigos 14 e 15
deste Estatuto. -
t) Conceder titulo de Benfeitor e Benemérito, na forma como previsto no
Regimento lnterno;
Li) Deliberar sobre a Politlca de Recursos Humanos; .
v) Submeter a Assembleia Geral irregularidades que coloquem em risco o
funcionamento da AEBES;
x) Estabelecer para o Presidente e o Tesoureiro o limite especifico para cada
operagao de crédito;
w) Acompanhar, mensalmente, as movimentagoes financeiras da AEBES; .

y) Acolher representacao subscrita por O2 (duas) associadas e '08 (oito)
representantes, convocando a Assembleia Geral para apreciar assuntos, quando o
Presidente se negar a fazé-lo;

z) Encaminhar para Assembleia Geral proposta de contrato de gestao e criacao
de filiais;
aa) Atuar como orgao de governanca da AEBES, que compreende as questoes
que envolve a diregao, monitoramento e deliberagao de assuntos relacionados a
representantes das associadas, diretoria e controle da administracao da AEBES,
incluindo aquelas atribuicoes previstas nesta clausula; -

bb) Admitir, demitir e fixar rendimentos dos capelaes nas unidades da AEBE ‘/ii
I J-~¥*¢ I if I ~._____..P--—-"—'-"\ I >
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Art.3O - As reunioes, decisoes, quorum e demais disposigoes inerentes ao
funcionamento e deliberacoes do Conselho de Administracao serao definidas no
Regimento lnterno da AEBES.

CAPITULO XI: DIRETORIA EXECUTIVA - DE

Art.31 — A Diretoria Executiva do Conselho de Administragao da AEBES é constituida
por (O6) seis membros, um de cada Associada, composta por _Presidente, Vice-
Presidente, Primeiro Secretario; Segundo Secretario, Primeiro Tesoureiro e Segundo
Tesoureiro, eleitos pelo Conselho de Administragao, dentre seus membros, em
escrutinio secreto, conforme previsto no Regimento lnterno.

§ 1° - O Mandato dos membros da Diretoria Executiva é de 02 (dois) anos, admitindo-
se até duas reeleigoes, conforme regras gerais previstas no Regimento lnterno da
AEBES. _

. 0

Art.32 — As reunioes, deliberacoes, quorum e demais disposicoes inerentes ao
funcionamento e deliberacoes da Diretoria Executiva do Conselho de Administracao
serao definidas no Regimento lnterno da AEBES.

Sec:-'io I - Atribuigoes, da Diretoria Executiva — DE

.,.

Art.33 - A DIRETORIA EXECUTIVA compete:
a) Fiscalizar as atividades administrativas da AEBES;
b) Submeter a apreciagao do Conselho de Administracao, com antecedéncia
minima de 16 dias corridos da data da AGO, o Relatorio de Atividades, as
demonstragoes contabeis e financeiras da AEBES correspondentes ao exercicio
anterior, acompanhados dos Pareceres do Conselho Fiscal e da‘ Auditoria
lndependente que, obrigatoriamente, a cada ano, sera contratada para auditoria
contabil.
c) Apresentar ao Conselho de Administracao, em cada reuniao ordinaria,
Relatorios de Gestao, incluindo a demonstracao de resultado e relatorios das
movimentacoes financeiras da AEBES e de suas Unidades;
d) Apresentar ao Conselho de Administracao, no maximo até o dia 30 dezembro
de cada ano, as Propostas Orcamentarias da AEBES e de suas Unidades;
e) Examinar as propostas para a concessao de novos titulos e encaminha-las,
com parecer, ao Conselho de Administragao, para deliberagao;
f) g Submeter ao Conselho de Administragao as propostas de alteragao do

I QEstatuto, Regimento lnterno da AEBES e do Regulamento de as I nidades' g *3,
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g) Manter os orgaos representativos das Associadas informados das atividades
da AEBES, por meio de Relatorios e Comunicacoes;

Art.34 - AO PRESIDENTE compete:
a) _ Convocar e presidir as reunioes da Assembleia Geral, do Conselho de
Administracao e da Diretoria Executiva, cabendo-lhe voto de desempate;
b) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, Regimento lnterno, decisoes das
Assembleias, do Conselho de Administragao e da Diretoria Executiva;
c) Praticar os atos necessarios a administragao da AEBES e de suas Unidades,
por deliberagao do Conselho de Administracao;
d) Supervisionar a gestao da AEBES;

" e) Coordenarjunto ao Conselho de Administracao, a apresentagao do Relatorio
de Atividades, das Demonstracoes Contabeis e Financeiras, correspondentes ao
exercicio anterior, até 16 dias antecedentes a data designada para a AGO;

f) Assinar contratos, receber legados, doacoes e herancas em nome da AEBES;
g) Assinar termos de abertura e de encerramento dos livros da instituicao;
h) Assinar com o Secretario as atas do Conselho de Administragao, da Diretoria-
Executiva e das Assembleias Gerais;
i) . Gravar bens com onus hipotecario, quando autorizado pela Assembleia Geral;
j) Abrir, movimentar.e encerrar contas bancarias, bem como realizar outras
operagoes de crédito, em conjunto com o Tesoureiro, com a autorizacao e limites
estabelecidos pelo Conselho de Administragao;
k) Assinar documentagoes inerentes a contratacao e demissao de empregados,
podendo delegar ou substabelecer procurador com poderes especificos;
l) Representar a AEBES, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, por
si ou por preposto ou por procurador com poderes especificos;
m) Representar oficialmente a AEBES perante entidades congéneres, reparticoes
e autoridades poblicas nas ocasioes em que a AEBES tenha de se manifestar,
podendo delegar ou substabelecer poderes de representacao. ~

Art.35 - AO VICE-PRESIDENTE compete:
a) Substituir o Presidente em suas auséncias e impedimentos;
b) Substituir e completar o mandato do Presidente em caso de afastamento
definitivo ocorrido dentro do segundo ano de mandato; caso ocorra antes, proceder-
se-a a nova eleicao;
c) Auxiliar o Presidente no exercicio de suas funcoes; /Xi? -v:»'_';"_'_':,';""-“P915

Art.36- AO PRIMEIRO SECRETARIO compete: ' 1 1 ‘
I //
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a) Substituir o Presidente em caso de auséncia deste e do Vice-Presidente;
b) Lavrar as atas das Assembleias, do Conselho de Aclministragao 9 ela Dlrewrla
Executiva, assinando-as juntamente com 0 (a) Presidente;

c) Registrar a presenca dos representantes nas assembleias e reunioes;
d) _ Fiscalizar a convocacao das Associadas na pessoa de seus respectivos
representantes, para as assembleias e reunioes do Conselho de Administragao e da
Diretoria Executiva;
e) lnformar ao Presidente as auséncias de Associadas ou de qualquer de seus
representantes nas assembleias e reunioes.

Art.37 - AO SEGUNDO SECRETARIO compete:

a) ' Substituir 0 Presidente em caso de auséncia deste, do Vice-Presidente e do
Primeiro Secretario;
b) Auxiliar o Primeiro Secretario em todas as atividades da Secretaria e substitui-
lo em suas auséncias e impedimentos.

Art.38 - AO PRIMEIRO TESOUREIRO compete:

a) Substituir o Presidente em caso de auséncia deste, do Vice-Presidente e dos
Secretaries;
b) Acompanhar os relatorios financeiros da AEBES;
c) Assinar as documentagoes inerentes a abertura e encerramento de contas
bancarias, bem como movimentar as referidas contas; realizar outras operacoes de
crédito, em conjunto com o presidente, no limite especifico estabelecido pelo
Conselho de Administracao;
d) Assinar, em conjunto com o Presidente, os balancetes mensais, anuais e
demais demonstracoes contébeis da AEBES;
e) Fiscalizar a guarda dos livros de escrituracao comercial e fiscal da AEBES.

Art.39 - AO SEGUNDO TESOUREIRO compete:
a) Substituir o Presidente em caso de auséncia deste, do Vice-Presidente, dos
Secretarios e do Primeiro Tesoureiro;

b) Auxiliar o Primeiro Tesoureiro e substitui-lo em suas faltas e impedimentos.

CAPITULO Xll: CONSELHO FISCAL

Art.40'-,O Conselho Fiscal é o orgao fiscalizador da gestao contabil e financeira da
AEBES, composto de 3 (trés) membros efetivos e 3 (trés) suplentes, eleitos e C
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empossados na mesma reuniao da Assembleia Geral que elege e empossa 0
Conselho de Administragao, dentre os representantes indicados pelas Associadas, e
com mandato de 2 (dois) anos, admitindo-se duas reeleicoes.

§ 1° A composicao do Conselho Fiscal sera de um relator, um secretario e um membro
titular; mediante escolha entre seus proprios membros, no mesmo momento da
assembleia de eleicao do Conselho de Administracao, encaminhando ao Presidente
os nomes dos conselheiros eleitos, cujo mandato sera iniciado em 30 de abril;

§ 2° — A Relatoria do Conselho Fiscal sera exercida, preferencialmente, por
representante da Associada diversa daquela a qual pertence o Presidente da
AEBES.

Secao I - Atribuigoes do Conselho Fiscal

Art.41 — AO CONSELHO FISCAL compete:
a) Recomendar ao Conselho de Administracao a intervencao na administracao de
qualquer das Unidades da AEBES, em casos de irregularidades economicas ou
financeiras encontradas, e que possam comprometer o funcionamento da AEBES;
b) ' Propor a Assembleia Geral alteracao do Estatuto’ da AEBES em assuntos de
sua competéncia;
c) Submeter a Assembleia Geral irregularidades que coloquem em risco o
funcionamento da AEBES;
d) Examinar bimestralmente as demonstracoes contabeis e financeiras da
AEBES, bem como de todas as suas unidades, podendo solicitar ao Conselho de
Administracao outras informacoes que julgar relevantes para a correta administracao
da AEBES;

e) Emitir anualmente parecer sobre as demonstracoes contabeis e financeiras da
AEBES;
1) Fiscalizar a execucao do Orgamento da AEBES;
g) Encaminhar parecer e sugestoes ao Conselho de Administracao e solicitar,
quando necessario, ao Presidente da AEBES a convocaoao de Assembleia Geral
Extraordinaria, para comunicar irregularidades economicas ou financeiras
encontradas que possam afetar os interesses da entidade, e sugerir medidas
corretivas. Na eventualidade do Presidente do Conselho de Administracao nao
convocar a assembleia, o Conselho Fiscal podera convocar a assembleia mediante a
solicitagao subscrita de 1/5 de representantes, incluindo suplentes, do Conselho
Fiscal.
h) Apresentar a Assembleia Geral Ordinaria relatorio de suas atividades no
exercicio findo, e emitir parecer sobre as demonstracoes contabeis e financeiras da
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i) Lavrar as atas de suas reunioes, nas quais serao transcritos também os seus
pareceres, obsen/ada a legislacao pertinente; »
j) Solicitar ao Conselho de Administragao, anualmente, o cumprimento
obrigatorio da contratacao de sen/ico de auditoria contabil independente;

. . 1 ,
Art.42 — AO RELATOR DO CONSELHO FISCAL compete:

a) Convocar e dirigir as reunipes do Conselho Fiscal;
b) Distribuir entre os Conselhieiros as atividades de sua competéncia;

I .c) Assinar as correspondénclas do Conselho Fiscal;
d) Apresentar relatorios das atividades do Conselho Fiscal a Assembleia Geral;
e) Substituir o Presidente dog Conselho de Administracao, em caso de auséncia
ou impedimento deste, nas reuni"es quadrimestrais dos Conselhos.

. 0

Art.43 — AO SECRETARIO DO IONSELHO FISCAL compete:
a) Substituir o Relator na auséncia deste, exceto nas reunioes quadrimestrais;
b) Organizar e dirigir os servicos da Secretaria do Conselho Fiscal;

c) Secretariar as reunioes do Conselho Fiscal, lavrando e assinando as
respectivas atas, juntamente com o Relator;
d) Registrar a presenca dos representantes nas reunioes;

§ 1° - O Mandato do Conselho Fiscal é de O2 (dois) aos, podendo ser reeleito para
mais um mandato; '

§ 2° - Em caso de substituicao do Relator pelo Secretario, assumira como Secretério
o terceiro membro do Conselho Fiscal. _

§ 3° Em caso de substituicao de qualquer dos membros do Conselho Fiscal, assumira
o suplente, na forma regulamentada pelo Regimento lnterno.

CAPITULO XIII: CONSELHO DE ETICA

Art.44 - O Conselho de Etica é o orgao gestor das acoes de lntegridade e Compliance
da AEBES; ecomposto de 6 (seis) membros eleitos e empossados na mesma reuniao
da Assembleia Geral que elege e empossa o Conselho de Administragao, dentre os
representantes indicados pelas associadas, e com mandato _de (dois) anos,
admitindo-se duas reeleicoes. ~ I
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Art.45 - O Conselho de Etica, na forma do art. 42, elegera o Relator e um Secretario,
dentre seus membros, no mesmo momento da assembleia de eleicao do Conselho de
Administragao, encaminhando ao Presidente os nomes dos conselheiros eleitos, cujo
mandado sera iniciado em 30 de abril.

Art.46 — AO CONSELHO DE ETICA compete:
a) Propor a Assembleia Geral alteracao do Estatuto da AEBES_em assuntos de
sua competéncia;

b) Encaminhar parecer e sugestoes ao Conselho de Administracao e solicitar,
quando necessario, ao Presidente da AEBES, a oonvocacao de Assembleia Geral
Extraordinaria, para comunicar irregularidades decorrentes de sua competéncia, que
coloquem em risco 0 funcionamento da AEBES;
c) Cumprir a politica de lntegridade aprovada pela Assembleia Geral, por meio do
Regulamento de lntegridade (REINCO);
d) Coordenar 0 Comité de Compliance e a Comissao de .Compliance, na forma
como previsto no Regimento lnterno;
e) Fiscalizar 0 cumprimento de leis, regulamentos, regimentos, portarias, ordens
de servico e outras disposicoes normativas pertinentes a instituigao;
f) _ Receber, analisar e definir, em Ciltima instancia, toda normatizacao interna do
REINCO, bem como deliberar sobre os nomes sugeridos pela Superintendéncia para
compor o Comité e Comissao de Compliance; i
g) Receber, investigar e emitir parecer a Assembleia Geral sobre denuncias
envolvendo qualquer membro dos conselhos da ORGANIZACAO, bem como da
SUPERINTENDENCIA e diretores de unidades, excetuando-se os proprios membros
do Conselho de Etica cuja competéncia sera da Assembleia Geral. Compete ainda ao
Conselho de Etica avaliar continuamente as diretrizes do REINCO e as normas de
combate a corrupcao na ORGANIZACAO, propondo melhorias nas diretrizes do
RElNCO. O Conselho de Etica podera se valer de auditoria externa, mediante
contratacao de empresa especializada, para fiscalizar o processo interno de
reoebimento de denuncias e investigagao.

Parégrafo Unico - A Relatoria do Conselho Etica sera exercida preferencialmente
por representante de uma Associada diferente daquela a qual pertencem o
Presidente do Conselho de Administracao e o Relator do Conselho Fiscal.

Art.47 - AO RELATOR DO CONSELHO DE ETICA compete:

a) Convocar e dirigir as reunioes do Conselho Etica; _
b) Distribuir entre os Conselheiros as atividades de sua competéncia .. ,' '

c) Assinar as correspondéncias do Conselho Etica; ~- / %I5 s
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d) Apresentar relatorios das atividades do Conselho de Etica a Assembleia Geral.
e) Substituir o Relator do Conselho Fiscal, em caso do auséncia ou impedimento
desse, nas reunioes quadrimestrais dos Conselhos.

Art.48_- AO SECRET/-'\RlO DO CONSELHO DE ETICA compete:
a) Substituir o Relator na auséncia deste;
b) Organizar e dirigir os servicos da Secretaria do Conselho Etica;
c) Secretariar as reunioes do Conselho Etica, lavrando e assinando as respectivas
atas, juntamente com 0 Relator;
d) Registrar a presenca dos representantes nas reunioes.

Art.49 - O Conselho de Etica refine-se ordinariamente uma vez por més ou,
extraordinariamente, quando convocado por seu Relator, ou a pedido do Comité de
Compliance. - -

Art.50 - As deliberacoes do Conselho de Etica sao tomadas por maioria simples de
votos.

§ 1° - O Mandato do Conselho de Etica é de 02 (dois) anos, podendo ser reeleito para
mais um mandato.

.¢

§ 2° - Somente poderao ser admitidos como membros do Conselho de Etica,
representantes com formacao superior completa, sem nenhuma restricao de crédito,
sem qualquer condenacaojudicial ainda que nao transitada em julgado; sem nenhuma
relacao de emprego ou prestacao de servicos com a AEBES, e nao possuir parentes
empregados da AEBES.

CAPITULO XIV: DA ELEIQAO E POSSE

Art.51—A Assembleia Geral Ordinaria daré posse aos representantes das associadas,
elegera os representantes e seus respectivos suplentes para os Conselhos de
Administragao, Fiscal e de Etica, para um mandato de 02 (dois) anos, iniciando-se
esse mandato 30 (trinta) dias apos a eleigao, admitindo-se reeleigao por mais dois
man_datos de 02 (dois) anos, conforme atribuicoes e regras gerais previstas no
Regimento lnterno da AEBES. ,
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Paragrafo onico - Para os membros da Diretoria do Conselho de Administragao
admite-se reeleicao por apenas mais dois mandatos consecutivos, conforme
previsto no Regimento lnterno.

Art.52 - A Assembleia Geral dara posse aos representantes das associadas e
membros-dos Conselhos de Administracao, Fiscal e de Etica, ressalvando~se a posse
para recomposicao dos Conselhos, que ocorrera perante 0 Conselho de
Administragao.

Art.53 - As vacancias verificadas no Conselho de Administracao, Fiscal e de Etica
serao imediatamente preenchidas pelos respectivos suplentes.

Art.54 - Os casos omissos neste Estatuto serao resolvidos pela Assembleia Geral e,
no interregno desta, pelo Conselho de Administracao.

Art.55 — Este Estatuto so pode ser alterado em Assembleia Geral Extraordinaria,
especialmente convocada para esse fim, observadas as condicoes e exigéncias
previstas.

Segao I - Dissolugao ou Extincao da AEBES

Art.56 - A AEBES somente sera extinta ou dissolvida por convocacao da Assembleia
Geral Extraordinaria, na forma do Estatuto e para esse fim especifico, por decisao de
% (trés quartos) dos representantes das Associadas. "

Paragrafo Unico - Em caso de dissolucao ou extincao daentidade, serao respeitados
os direitos de terceiros e as doagoes condicionadas, no que se refere ao eventual
patrimonio remanescente: (i) sera destinado a uma entidade congénere devidamente
registrada no Conselho Nacional de Assisténcia Social - CNAS ou (ii) a uma entidade
poblica, a critério da instituicao, desde que nao estejam em conflito com a legislagao
vigente. _

Art.57 - O presente Estatuto constitui reforma do Estatuto anterior e consolida os
anteriores, registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas 1° Oficio — 2°
Zona -Vila Velha — Espirito Santo, em 10 de setembro de 2010, sob protocolo n° 5859
e averbado sob n° 192, e entrara em vigor apos a sua aprovacao pela Assembleia
Geral e registro em cartorio competente. I If /.
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Art.58 — Excepcionalmente a primeira composigao do Conselho de Etica sera
escolhida pelo Conselho de Administragao para um mandado transitorio que se
encerrara no mesmo periodo de vigéncia do mandato da atual Diretoria Executiva,
podendo haver reeleicao. //., magi}; _
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