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GA面∪しO l ‑ DAS CARACTERi±mCAS E NATUR置ZA DA INSTiTUICÅo

Art. 19 ‑ A ASSOCIACÅo B細田CENTE PR6‑SAUDE POしiCIAL‑MILITAR DO ESTADO DE SÅo
PAULO ‑ PR6‑PM′ SimpIesmente denominada adiante como PR6‑PM, PeSSOa juridica de
direito privado sem fins econ6micos′ 「ege‑Se PO「 eSte ESTATUTO, Pelas de‑ibe「as6es

emanadas da Assembleia Gerai e pelas demais disposic6es legais que lhe sejam apIiciveis.
Aれ. 2g ‑ O prazo de du「acきo da PR6‑PM e indeteminado.

A巾39 ‑ A PR6‑PM, fundada em 23 de novembro de 1999, tem Sua Sede e foro na Rua
Alfredo Maia′ 218 ‑ 6g andar′ Luz ‑ CEP OllO6‑ 010, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao
PauIo, POdendo este endereco ser alterado mediante 「esoIu9aO da Di「etoria, devidamente
regist「ada em Cart6「io de Registro de TituIos e Documentos.

CAPiruしO il ‑ DA ATiViDADE FiNAしisTICA E DOS O馴馴VOS

Art. 49 ‑ A PR6‑PM tem po「 finalidade a execu鈎o de atividades beneficentes dirigidas ao
fomecimento de pessoa看′ mate「ial e servicos concementes a sa的e fisica e mentai dos
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POiiciais m航ares do Estado de Sao Pauio・ ativos ou inativos′ e PenSionistas′ Sem qua看que「
distincao de sexo′ g全nerO′ COr′ CrenCa′ POlitica e 「eIigiao, Visando o bem‑eStar dos seus

integrantes, tendo como objetivos:
i. 1ncentivaro voiuntariado;
II・ Dent「o de seus limites econ6mico‑financeiros′ Viab帖zar o fornecimento de apoio

material, equipamento e mao de obra na drea de sadde;
旧ncentiva「 atividades e ac5es destinad∂S a arreCadar recursos para atende「 suas

finaiidades;
lV" A Pr6‑PM podera representar judiciaImente seus associados em ac∂es de interesse
COletivo′ Vinculada a f naiidade desta associacao.

Art.与9 ‑ Para consecucao dos seus objetivos′ a PR6‑PM poder描rmar.convenios, COntratOS,
termos de parceria e termos de cooperac§0′ COm entidades ,Privadas, naCionais e

estrangeiras, SemPre na foma da lei,
CAP叶uしO IIトDOS ASSOCIADOS
Art. 69 ‑ Poderfo associar‑Se a PR6‑PM todos os poiiciais m冊ares do Estado de Sfo Paulo,

ativos ou inativos, e SeuS PenSionistas que tiverem afinidades com os principios, Objetivos e

finaiidades da PR6‑PM.
Pa「壇「afo 19 ‑ A admissao de associados §e da por ato fo「mal, mediante as§inatura de
P「OPOSta de associacao′ POdendo ser admitida a adocao de meios eletr6nicos para ta=im.

Pa「細rafo 2g ‑ A quaIidade de associado e pessoaI e intransferive上

SECÅo l ‑ Dos Di「eitos dos Associados

A鴫. 70 ‑ S50 direitos dos associados:

i・ SoIicitar sua dissociacao por requerimento formai di「igido a Diretoria;

II・ Propor ao Conselho Deiiberativo e 5 Diretoria medidas voitadas pa「a o cumprimento das

finalidades e objetivos da PR6‑PM;
iiI. Votar eser votado para compor o conseiho DeIibe「ativo ou o Conseiho FiscaI, desde que

rigorosamente quites com suas ob「igac6es junto a Pr6‑PM;
lV. ManifestaトSe em Assembieia Gerai;

V. Solicita「 formaImente alterac5o do valo「 de sua cont「ibui串o mensaI, aIem do tabeiado.

Paragrafo Onico ‑ Nenhum associado podera ser impedido de exercer direito ou func5o que
ihe tenha sido legitimamente conferida′ a n5o ser nos casos e pela forma previstos na lei ou

no presente Estatuto.

SECÅo II ‑ Dos Deveres dos As§OCiados

A直, 80 ‑ Sao deveres dos associados:

XIX. Contratos com pessoas fisicas ou ju「idicas de expio「a弟o come「cia‑ de bens e servicos

e ou a「rendamento de im6veis ou de te「ceiros.

Paragrafo Unico ‑ Deve「a ser mantido um fundo de reserva com a finaiidade de honrar seus
COmPrOmissos financeiros′ nO CaSO de uma disso‑ucao da entidade, na Ordem de duas vezes

O Vaior de suas obrigac6es mensais dos contratos vigentes, aCreSCido de valor estimativo de
Ve「ba trabalhista 「escis6ria de seus funcion緬os em regime celetista,

Art. 14 ‑ 1bdas as receitas e excedentes financei「os obtidos pela PR6‑PM serao destinados a

m∂nuten髄O das suas atividades.

Art. 1与‑ O patrim6nio da PR6‑PM seratonstituido de bens im6veis, identifieados em

eSC「itu「a p踊ca′ bem como de bens m6veis′ decorrentes de doac6e引egados e aquisic6es,

livres e desembaracados de 6nus.
Pa「ag「afo 19 ‑ Em caso de extincao ou desqua畦a挿o da PR6‑PM, SeU Patrim6nio, iegados e
doac5es que lhe tenham sido destinados′ e eXCedentes financeiros decorrentes de suas

atividades serao integraimente incorporados ao pat「im6nio de ouha entidade da mesma
5rea de atua事aO.

Parag「afo 29 ‑ Poderao os associados delibe「ar′ anteS da destinacao de excedentes
financeiros prevista no paragrafo primeiro′ SObre o recebimento em restituicao. atualizado o

reSPeCtivo va看or′ das contribuic5es que tiverem prestado ao pat「im6nio da entidade.

A「t.16 ‑ A co=trataCaO de empr6stimo financeiro′ em bancos ou instituic6es financeiras, que

Venha ∂ Significar 6nus para o patrim6nio da PR6‑PM, dependera de pa「ecer do Conselho

Fiscal e da aprovac50 do Conseiho Deiiberativo.

CA面UしO V ‑ DA ORGA州乙ACAo曇DA ADM‑NISTRACÅo
Art. 17 ‑ A est「utura da PR6‑PM 6 constituida dos seguintes 6rgわs:

i. AssembIeiaGeraI;
li. ConseIho Deliberativo;
冊. Conselho Fiscai;
IV. Direto「ia;

V. Secreta「ia Executiva.

CApiruしO Vi ‑ DA ASSEM飢馴A G駅Aし
Art. 18 ‑ A Assembieia Gerai e a reunifo dos associados em pIeno gozo de §euS direitos

estatutarios e detem a soberania para decidir os assuntos de sua competencia.
Paragrafo面co ‑ As deiibera96es da As§embieia Geral serfo concretizadas por decis50 de

maioria simpies dos associados presentes a AssembIeia em p‑e=O gOZO dos seus direitos,
exceto quando exigido qu6rum diferenciado por este Estatuto ou pe‑a legisIacao.
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Art. 19 ‑ As Assembieias Gerais poderao ser o「dindrias ou extraordin鉦ias.

Art. 20 ‑ A Assembieia Gera1 0rdinaria ocorl.era SemPre na Segunda quinzena do mes de
ma「CO de cada ano.

Art. 21 ‑ Compete a Assembieia Gerai Ordindria:
l・ Eleger o presidente e vice‑PreSidente da Di「etoria;
ll. Aprovar as contas do exercicio passado′ incIuindo as demonstrac6es financeiras, OS

PareCereS da Auditoria lndependente e do Conseiho Fiscai;
冊・ EIeger membros dos ConseIhos DeIiberativo e Fiscal′ OCuPanteS de cargos eletivos;
lV. Ap「ovar plano de trabaIho anual da Secretaria Executiva.

Art. 22 ‑ A Assembleia Gerai Extrao「dinaria podera se reu亘quantas veze§ forem
necess緬as, SemPre que O aSSuntO fo「 de inte「esse da Pr6‑PM,

Art. 23 ‑ Compete a Assembieia Gerai Extrao「dindria:

l. Discuti「 assuntos referentes a bens e pat「im6nios da PR6‑PM;
ll. Destituir e eieger administ「adores e membros dos Conselhos DeIiberativo e Fiscaし

OCuPanteS de cargos eietivos;
冊. Alterar o Estatuto;

lV・ 」uigar eventuaI recurso contra decis6es do Conselho Deliberativo e ou Conse‑ho Fiscai;

V. Tratar de demais assuntos de reievancia.
Paragrafo面co ‑ Para as deliberac6es a que se refe「em os incisos II e lll e exigido o voto da

maioria simpIes dos prese=teS a Assembleia especiaImente convocada para esse fim, nfo
POdendo ela deIibera「 em p「imei「a convocacao, Sem a maioria absoIuta dos associados ou
COm qUaiquer n心mero de presentes na convocacao seguinte.

Art. 24 ‑ A convocacao das Assembieias Gerais devera se「 realizada da seguinte forma:

l. Porpu輔cac5onaimprensa local;Ou
Il・ Por meio de circular enviada aos associados; Ou

=I・ Por afixa事50 do editaI no quadro de aviso da Secreta「ia da sede da PR6‑PM e no seu

Sitio da /ntemet ou midias sociais.
Pa「agrafo血ico ‑ Da convocacao, independentemente da forma. e que oco「re「a com
anteced全ncia mfnima de 8 (Oito) dias co「ridos, deverio constar os seguintes itens:

I.

Data daAssembIeia;

=. Hor卸iodaAssembleia;
川・ LocaI, COm endereco compieto;

lV, Pauta da Assembieia.

Art. 25 ‑ As Assembieias Gerais poderao ser instaIadas:

l. Em primeira convocagao′ COm a PreSenCa da maioria absoIuta dos ∂SSOCiados em pieno

gozo dos seus direitos;
帖

Em segunda convoca事登0′ t「i=ta minutos depois′ COm a PreSenCa de qua‑que「 ntlmero de
associados em pIeno gozo de §euS direitos.

Art. 26 ‑ As Assembieias Ge「ais poderao ser convocadas:

l・ Peio P「esidente do Conselho Deliberativo;
=. Pelo P「esidente do ConseIho Fiscai;

帖

Peio Presidente d∂ Diretoria;

iV. Por no minimo l/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo dos seus direitos.
A「t. 27 ￣ Quando da votac§o de uma pauta em AssembIeia GeraI, tOdβs os associados que
estejam em pIeno gozo dos seus direitos poderao pa巾Cipar.

Art. 28 ‑ As Assembleias Gerais serfo abertas a participa時o do p。blico em geraL po「em sem

direito a voto.

Art. 29 ‑ As Assembieias Gerais serao presididas pelo Presidente do Conseiho Deliberativo ou
Seu SUbstituto Iegal.

CAP什UしO VIi ‑ DO CONSEしHO D帥BERATIVO
Art. 30 ‑ Ao Conselho Deiiberativo compete a func§o normativa superior, em reia錐o ao

Planej∂mentO eStrategico, COOrdenacao e controie ge「aI e徹a髄o de djretrizes fundamentais

de funcionamento da PR6‑PM.
Paragrafo l○ ○ Com o prop6sito de pe「miti「 a co=tribui髄o de expe「iencia adquirida em
mandato de conseiheiro ou di「etor na Pr6‑PM′ fiea instituido o cargo de conseiheiro

honorario na composicao do Conselho DeIiberativo, POr6m, Sem direito a voto.

Par5grafo 2a ‑ O ex‑COnSeIheiro delibe「ativo′ fiscal ou ex‑di「eto「 que se interessar em ser um

COnSeIheiro hono「atio devera se manifestar por meio de 「equerimento enderecado ao

Presidente do Conseiho Deliberativo′ a Se「 aPreCiado e votado em Reuniao Ordin鉦a do

Conselho Deliberativo.
Art. 31 ‑ O Conseiho DeIiberativo comp6e‑Se de 16 (dezesseis) memb「os, Sendo:

I・ Representantes do Poder P的Iico, em ndmero de 3 (tres) membros natos da Policia

Militar:
a) Di「etor de Pessoai;

b) Direto「 de Sadde;
C) Um Oficiai do Estado‑Maio「 da PM.

il・ Representantes eIeitos dent「e os Associados, em n心mero de 2 (dois) membros;
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not6rla CaPaCidade profissional e reconhecida idoneidade mo「a一. em ndme「o de ll (。nZe) ÷
membros′ que decla「em cump「ir as normas estabe‑ecid∂S POr eSte Estatuto, COm devido

registro em ata de assembieia geral.

Paragrafo 19 ‑ O membro nato citado no inciso I′ ∂linea ・・c′′′ deste artigo′ Sera indicado peio

Comandante Ge「al da PM′ POdendo se「 substituido a qualquer tempo.

Par5grafo 29 ‑ Par∂ OS fins do inciso … deste a申eo・ COnSidera‑Se COmO de not6「ia capacidade
profissional o m航ar do Estado que possua experi全ncia juridica ou administrativa nos 6rgfos

de dire9aO da Policia M冊ar do Estado de Sfo Paulo ou′ eXCePCio=a'mente′ Se Civi一, que
POSSua eXPeriencia em 「elacfo aos objetivos da PR6‑PM.

Art. 32 ‑ Os membros eleitos ou indicados para compor o conselho DeIibe「ativo terao

mandato de 2 (dois) anos, admitidas ate tres reconduc6es.

Art. 33 ‑ Os conseIheiros eleitos ou nomeados para integrar a Diretoria da entidade deverao
「enunciar outros cargos ao assumir func6es executivas.

'

Arti4 ‑ No caso de vacancia de cargo eletivo ou po「 indicacao, O nOVO membro do Conseiho +

Deliberativo completarfro ma=dato do anterior ocupa=te do cargo.

Art. 35 ‑ O Conselho Deiiberativo tera um presidente′ que Se「台um dos conselheiros, eleil:O

Pela maioria absoluta de seus membros,
Pa「5grafo lg ‑ O exercfcio da Presidencia coincidiratom o mandato do conselheiro eleito

Para eSSe fim.
Par祖afo 29 ‑ No caso de vacancia da P「esidencia, O Conse‑ho elegera, nO PraZO de 30 (trinta
dias) co=tados a partir da vac台ncja′ OutrO COnSe‑heiro para a func§0.

Pa「まgrafo 3○ ○ Quando da ausencia ou impedime=tO do P「eside=te do Conselho em L
Participar de reuniき0 0rdinaria ou extrao「din5ria sera csco冊do pelos p「esentes um memb.。 +

Para PreSidir a sessao.
Art. 36 ‑ O Conse岨o Deliberativo reunir‑Se‑5:

しOrdinariamente, Pelo menos 3 (tr全s) vezes por ano;

肌Extraordinariamente・ SemP「e que COnVOCado por seu p「esidente, PO「 SOiicita如de l/3
(um terco) de seus memb「os, Ou PO「 SOIicitacao da Diretoria.

Art. 37 ‑ As decis6es do ConseIho DeIiberativo se「fo tomadas por maioria ab§Oluta de seus

membros′ Cabendo a cada membro um voto e ao presidente voto de desempate, Se
necessかio.

Pa「蒔rafo面co ‑ Os votos discordantes constarao em ata.
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A直言38 ‑ O Diretor‑P「esidente, dirigente m5ximo da PR6‑PM, Participa das reuni6es

ConseIho Deliberativo, Sem direito a voto.

Art. 39 ‑ Compete, Privativamente, aO Conse肌o DeIiberativo:

l・ EstabeIecer o ambito de atuac5o・ aS POIiticas′ diret「izes′ eStrat6gias e planos de

atividades da PR6‑PM・ Pa「a aSSegurar a COnSeCu錐O dos seus objetivos;

ll. Aprovar o orcamento a…ai e o programa de investimento da PR6‑PM;

用・ Acompanhar e supervisionar o dese=VOivimento das atividades da PR6‑PM na execuc§o
do pIano a…al e dos contratos e convenios por eia firmados;

lV・ FiscaIizar o cumprimento das diretrizes e metas de師das para a pRO‑PM, bem como
aprovar as demonstrac6es financeiras e demais informa96es a se「em divulgadas
extemamente, eIaboradas peIa Di「eto「ia;
V. Eieger seu p「esidente;

VI・ Nomear′ emPOSSar e destitui「 OS membros nわeietivos da Diretoria, nOS termOS do

artigo 51, Par5grafo 29. deste Estatuto;

VIl. Conceder licengas aos membros do Conselho Deliberativo e aos membros da Diretoria,
COm eSCOlha de substituto peio p「azo da Iicenca;

'

∨冊FiscaIizar a gest5o dos membros da Diretoria e examinar a quaIque「 tempo os registros,
titulos e documentos referentes a quaisquer atos ∂dministrativos desempenhado§ PeIa
Di「etoria;

lX・ Apu「ar faltas ou desvios cometidos pelos membros da Diretoria, em devido
PrOCedimento administ「ativo;

X. Aprovar o Regimento Inter=O da PR6‑PM′ que dispor5 sob「e a estrutura, geSt5o, CargOS
e respectivas competenci∂S, entre OUtrOS;

Xi・ Deiiberar sobre quaIque「 quest50 de interesse da PR6‑PM;
X川Fixa「 o vaIo「, forma e periodicidade da contribuicao dos associados, nOS te「mOS do
Regimento lnte「no;
Xl=. Sugerir a aite「a事5o do Estatuto;

XlV・ Deiiberar sobre a extincao da PR6‑PM, POr nO minimo de 2/3 (dois tercos) de seus
associados・ PreSenteS em AssembIeia convocada para taI fim;

XV. Manifestar‑Se SObre a conduta de associados no ambito da PR6‑PM, em COnformidade
COm oA競. 12;
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Art. 41 ‑ Podera o Presidente decidir

′od r垂伯ndum〃 do Conseiho Deliberativo, materias

que・ dado o carater de u「g全ncia ou amea掃de dano aos interesses da PR6‑PM, naO POSSam
aguardar a pr6×ima reuniio.

Art. 42 ‑ Compete aos membros do ConseIho Deliberativo:
I・ Discutir e votar as mat6「ias em pauta nas reuni6es do Conselho;

lI・ Assistir o Presidente do Conse岨o em suas func6es.

CAPiruしO VI= ‑ DO CONS軋HO FISCAし

Art. 43 ‑ O Conseiho Fiscai ctonstituido po「 05 (Cinco) membros, SFndo O3 (tres) titula「es e
O2 (dois〉 supientes, eieitos entre os associados, em Pleno go荏) de seus direitos, COm

mandato de 2 (dois) anos, COm direito a uma reelei薄o, Sendo composto de:

I. TituIa「 Presidente;

帖

Titular Sec「etdrio;

.

1=. Tituiar Relato「;

iV. Suplente§.

Paragrafo lo ‑ A chapa apresentada para a eiei弟o pode「a ter integrantes civis e deverater,
no minimo′ dois integrantes associados e em pieno gozo de seus direitos constantes neste ,

Paragrafo 20 ‑ Os civis que vierem a integrar o ConseIho′輔cados po「 associados em pIeno
gozo de seus direitos consta=teS neSte Estatuto′ deverao se「 pessoas de =Ot6ria capacidade一//

PrOfiiSionaI e reconhecida idoneidade moraL que decia「em cump「i「 as normas estabelecidas

POr eSte Estatuto, COm O devido registro em ata de assembieia,

Art. 44 ‑ Compete ao ConseIho Fiscai:
i・ Fiscaliz∂r OS atOS dos administradores e ve柵car o cumprimento dos seus deveres legais

e estatutanos;
lI・ Opinar sobre o relat6rio a…al da adm面stracao′ fazendo consta「 =O Seu PareCer aS

info「mac6es complementares que juIgar ne⊂eSS緬as ou uteis a deiibe「a鈎o da

assembieia geraI;
岨

Opina「 sobre as p「opostas dos 6rgfos competentes a serem submetidas a assembleia
geral・ relativas a modificacわdo capitaI sociai′ PIa=OS de investimento ou orcamentos;

iV・ Denuncia「 aos 6rg5os competentes e′ Se eSteS nきo tomarem as providencias necessa「ias
Para ∂ PrOte9aO dos interesses da associac5o′ a aSSembieia ge「aI′ OS errOS Ou鞘citos que

tom∂rem COnhecimento;
V"

Convocar a assembleia gerai ordin緬a′ Se OS 6rgfos competentes retarda「em por mais

de l 〈um) mes essa convocacao, e a eXtraOrdin緬a, SemPre que OCO「「erem mOtivos
graves ou urgentes, incIuindo na pauta das assembieias as mat6rias que considera「em
n ecess計i as;

p緋色
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VI・ AnaIisar・ aO menOS trimestraImente′

aS demonstrac5es financeiras eIaboradas

Periodicamente peIa associa事fo;
∨帖Examinar as demonstrac6es financeiras do exe「cicio sociai e sobre eias opinar;

∨帖Manifesta「 sobre alienac§o′ doacao e venda de direitos e bens patrimoniais;

lX. Manifestar sobre conduta dos associados;
X. Manifestar sobre reiat6rios de desempenho financeiro e cont猫I e sob「e as operac6es

Patrimoniais realizadas;
XI・ Emitir parecer sob「e a contratacao de emp「estimos em bancos ou i=Stituic6es

financeiras que venham a significar 6nus ou riscos para o p∂trim6面O da Pr6‑PM.

Paragrafo lO ‑ O Conseiho Fiscal solicita「a aos 6rgaos competentes e§CIarecimentos ou

info「mac6es′ desde que 「elativas isua func50 fiscaIizado「a.

Paragrafo 2O ‑ O Conselho FiscaI podera solicitar a auditoria ingependente quaisquer
escIarecimentos ou info「mac6es e a apu「acao de fatos espec柾os.

Art. 45 ‑ Ao Presidente do Conselho Fiscal compete:
l. Convocar e p「esidir reuni6es do Conselho Fiscal;
ll. Assi=ar PareCe「eS do Conselho Fiscal e documentos correlatos;

=l. Representa「 o Conselho Fiscai perante o Conseiho DeIibe「ativo;

IV. Votar nas mat6rias de apreciacao.
Art. 46 ‑ Ao Secret緬o do Conseiho Fiscai compete:

l・ Substituir o P「esidente nas suas faItas e impedimentos;

Il. Assinar. em conjunto com o Presidente. pa「eceres do ConseIho.Fiscal e documentos

COrreiatos;
岨

Secretariar as reuni6es;

iV. Manter sob sua guarda os livros e docume=tOS Ou registros relativos ao Conseiho Fiscai;
V. Votar nas mat6rias de apreciac5o.
Art. 47 ‑ Ao Reiato「 do ConseIho Fiscal compete‥

l"

Substituir o Secretdrio =aS SuaSfaitas e impedimentos;

=・ Relata「 os pareceres do Conseiho FiscaI;

川・ Votar nas mat6rias de apreciacao.

Art. 48 ‑ Aos supIentes do Conselho Fiscai′ quando convocados, COmPete:

l. Exercer as atividades relacionadas ao Secret緬o ou ao Reiator;

=" Vota「 nas mat6「ias de ap「eciacao.

Art. 49 ‑ O Conselho Fiscal podera contratar a=ditorias extemas independentes, Se
neceiS計io for, Para da「 suporte as suas responsabilidades.

CAP什∪しO IX ‑ DA DIR日ORIA

田圃
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Art. 50 ‑ Å Di「eto「ia da PR6‑PM compete promove「′ eXeCutivamente, OS Objetivos
institucionais segundo as di「etrizes e planos aprovados peIo Conseiho Deliberativo.

Art. 51 ‑ A Di「etoria e constituida por:

I. Direto「 Presidente;

=. Diretor VIce‑P「esidente;

肌

Diretor Administ「ativo;

iV. Diretor de Comunica鈎o SociaI;
V. Direto「 Financeiro;

Vi・ Diretor」uridico;

V=. Diretor Tecnico de Sadde.

Paragrafo 19 ‑ O Diretor Presidente e o Diretor Vice‑Presidente serao eIeitos nos termos do
A巾go 21, inciso I.

Paragrafo 2g ‑ Os Diretores mencionados nos incisos町V, ∨, VIきV一一deste artigo serao de
Iivre nomea辞o pelo Conse肌o De=berativo.

Pa「dsrafo 3g ‑ Os memb「os da Diretoria nきo serao remunerados por seus cargos.

Paragrafo 4O ‑ Os membros da Diretoria apresentar5o dec‑aracao de bens para a posse em
SeuS 「eSPeCtivos cargos.

Art. 52 ‑A Diretoria tera mandato de tres anos・ admitida uma reconduc5o. /

Art. 53 ‑ Perde「a o cargo′ aP6s o devido processo, O memb「o da Di「etoria que:

事・ No exercicio de suas func6es′ infringir as norm∂S legais e 「eguiamentares que discipIinam

O funcionamento da PR6‑PM・ bem como praticar atos que enseja「em atos de corrupcao
Ou de improbidade administ「ativa;
=. AfastaトSe do cargo′ Sem licenca, PO「 mais de t面ta dias consecutivos.

Art" 54 ‑ Ser約substituidos′ nOS afastamentos tempor緬os:

I・ O Direto「 Presidente′ Pelo Diretor Vice‑Presidente;

Ii"

Os Di「eto「es mencionados nos incisos III′ IV・ ∨′ V‑ por actImu‑o de fu=C50, POr Parte de

OutrO Diretor designado peio Diretor Preside=te′ nO maXimo de uma func5o.

冊・ O DiretorTecnico de Sadde sera substituido poroficia‑ indicado peIo Diretor de Sa的e.

Art. 55 ‑ Em ca§O de vacancia de ca「go de membro nomeado da Diretoria, Cabera ao
Conseiho Deliberativo nomear o novo memb「o′ que COmPleta「a o mandato do anterior
OCuP∂nte do ca「go.

Art. 56 ‑ A Diretoria reunir‑Se‑a:
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i" O「dinariamente′ PeIo menos uma vez porquinzena;
ll. Extraordinariamente′ SemPre que COnVO⊂ada peio Diretor P「esidente.

Art. 57 ‑ DeIiberac5es da Diretoria requerem presenca de maioria dos seus membros e
decisao majoritdria dos presentes・ devendo ser justificada em ata a ause南a de membro da
Diretoria nas reuni6es. O Direto「 Presidente tera o voto ordin緬o e o de desempate, Se
necessら「io.

Art. 58輸Compete a Direto「ia:

し

Cumpri「 e fazer cumprir este Estatuto eas decis6es do Conse‑ho De‑iberativo;

II・ lmplementa「 as politicas′ diretrizes′ eStrat6gias, Planos de atividades da PR6‑PM e os

reSPeCtivos orcamentos aprovados peIo Conse‑ho De‑iberativo∴

岨Planeja「′ dirigir e controiar todos os servicos e atividades da PRa=PM;
lV・ Encaminhar para aprova9aO do Conselho Deliberativo:
a) a proposta de Orcamento‑Geral Anu∂i;

b) os reiat6rios das atividades com os respectivos balancetes;
C) o reiat6rio anuai de gest害o;

.

d) o Regimento lnterno que dispo「5′ entre OutrOS aSSUntOS, SObre estrutu「a
administrativa・ atribuic6es′ CargOS e COmPetenCias;

V. Contratar servicos especializados′ dentro das dotac6es orcamentarias;

Vi・ Aprova「 conv緬os ou contratos de p「esta950 de serviiOS COm PeSSOaS fisicas ou

juridicas′ desde que esta seja a solucao mais eco=6mica pa「a os prop6sitos da PR6‑ PM;
VIi・ Disponib輔zar a=UaImente os re‑at6rios financeiros;

∨岨Convidar o Conselho Fiscai para reuni6es em que serao deiiberados assuntos de materia

de sua competencia;
lX. Dispon剛za「 ao conselho Deliberativo e Conse‑ho Fiscal′ SemP「e que for soIicitado,
C6pias das atas de suas 「euni6es・ dos balancetes e demais demo=StraC6es financei「as

elaboradas periodicamente e′ quando houver′ dos relat6「ios de execu如dos

OrCamentOS, nO PraZO de 15 dias.
X. Assegu「ar o cumprimento das leis e no「mas e principios de direito.

Art. 59 ‑ Compete ao Di「eto「 P「esidente da PR6̲PM:

l. Cumprirefazer cumprireste Estatutoe as decis6es da Assembleia, do Conselho
De=berativo e da Diretoria;

=. Dirigir as atividades da PR6‑PM;
岨

Presidi「 as reuni6es d∂ Diretoria;

iV. Contratar′ P…i「 e demitir funcion緬os;

V. Movimentar contas bancdrias em nome da PR6‑PM′ autOrizar despesas e o pagamento
de obrigac6es・ aSSinando quaisquer documentos desta natureza, em COnjunto com o

Diretor Financeiro;
Vi・ Assina「 acordos, COnV釦ios e contratos em nome da PR6‑PM;
VII・ Deiegar competencia a membro da Di「etoria′ Ou a OutrOS integ「antes do corpo funcional

da PR6‑PM′ Para eXerCita「・ eSPeCificamente・ na Parte Ou nO tOdo, quaIquer de suas

atribuic6es previstas nos incisos lV, V ou Vl;
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I・ Obedecerおdisposic6es estatut緬as′ Regimento lnterno. as decis6es do Conselho
De=be「ativo′ bem comoおresoIu96es da Di「etoria e do Conselho DeIiberativo;

iI" Contribuir com a Associacao, na forma deste Estatuto.
A巾9O ‑ E vedada a distr輔如de bens ou de parcela do patrim6nio lfquido em qua‑quer
hip6tese㍉nclusive em razfo de desIigamento, retirada ou falecimento de associados,

Art. 10 ‑ Nao ha, ent「e OS aSSOCiados, direitos e obriga事6es 「ec所ocos,

SECÅo川一Da Admissao, ExcIus篭o e Demis§fo dos Associados

Art. 11 ‑ A Direto「ia da Associacao podera se manifestar acerca das propostas de novos

associados.

Art. 12 ‑ Por anu釦cia do ConseIho De=be「ativo o associado podera ser excIuido da PR6‑PM
POr justa causa, quando praticar qualque「 ato contrかio a este Estatuto que o desabone ou

que possa prejudicar a 「eputacao ou idoneidade da PR6‑PM′ aP6s o devido processo legai.

Paragrafo面co ‑ Da decis5o do Conse‑ho Deliberativo que decreta「 a excIusao sempre
Caber台recurso, dirigido a Assembieia Geral.

CApiruしO iV ‑ DOS RECURSOS FINANCEiROS

Art. 13 ‑ Os recursos financeiros necessarios a manutencao da PR6‑PM serfo obtidos por
meiode:
l.

Parcerias com instituic6es privadas, Pa「a CuSteio de projetos de inte「esse sociaI nas

dreas de atividade da PR6‑PM;
Ii・ Contratos com instituic∂es privadas′ naS dreas de interesse dos associados;

肌

Rendimentos de aplicac6es de seus ativos financei「os e out「os pe「tinentes ao

Pat「im∂nio sob sua administ「acao;
IV・ Doa96es, iegados e he「ancas destinados a apoia「 suai atividades;

∨・ A…idades e outras contribuic6es voiuntarias dos associados言nc‑usive por meio de

COnSigna95o em foIha de pagamento;
VI・ Recebimento de royalties e direitos autorais;

V帖

Contribu廟es de outras pessoas fisicas, jurfdicas, entidades publicas e privadas;

Vi=・ Rendas em seu favor, COnStituida por tercei「os;

lX. Usufrutos que lheforem confe「idos;
X.

Rendimentos de im6veis pr6prios ou de terceiros;

Xl・ Receitas de presta鋳o de se「vicos;
Xil. Receitas po「 comerciaIizacao de me「cadorias de produc§o pr6p「ia ou de terceiros;

X用・ Rendimentos deco「rentes de t仙os′ aC6es ou papeis financeiros de sua propriedade;
XIV. Captacao de ren心ncia e incentivo fiscai;

XV. Resuitado de biIhete「ia ou arrecadac5o de eventos;

XVl. Patrocinios e pu胡cidade em geraI;

XV=・ Quotas de pa巾Cipacao;
XV肌ResuItados de concursos e sorteios;
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追想二王故地
∨岨Comunicar ao ConseIho Deiibe「ativo′ Pa「a aS PrOVidencias dispostas =eSte Estatuto,
afastamentos ir「eguIares′ impedimentos temporarios por mais de 30 (trinta dias)

COnSeCutivos′ VaCanCia de ca「gos・ Pedidos de licenca ou afastame=tO, i=fringenciasお

normas iegais e regulamentares que discipiinam o funcionamento da PR6‑PM. ou a
OCOr「全nCia de atos que possam causar prejuizo efetivo ou potencial a imagem da PR6‑

PM, relativamente a membro da Direto「ia.
IX. Representar a PR6‑PM′ ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente.

Paragrafo面co. As atribuicdes p「evistas no inciso V poder50 Ser P「aticadas individualmente ,;//

PO「 membro da Diretoria ou outro i=tegrante do corpo funcionalrdesde que haja deIega髄o
document∂i assinada pelo Di「etor Presidente e peIo Di「etor Financeiro.

Art. 60 ‑ Compete ao Diretor Vice‑Presidente:
l

Substitui「 o Diretor Presidente =OS CaSOS de sua ausencia, impedimento ou de vacancia

doca「go;

=. Desempenhar atribuic6es a eie deIegadas pelo Diretor Presidente.
A巾61 ‑ Compete ao Diretor Administrativo:

I・ Supervisionar as atividades da Secret∂ria Executiva;

ll. Assessorar o Diretor Presidente em assuntos de administracao;

Art. 62 ‑ Compete ao Diretor de Comunica亭aO SociaI:

I・ impiementar o plano de comunicacきo nos termos deste Estatuto;
帖Promover cursos・ enCOntrOS・ Simp6sios′ COngreSSOS, Semin緬os e out「os eventos;
冊・ Buscar parcerias com instituic6es p的licas e privadas, naCionais e internacionais.

Art. 63 ‑ Compete ao Di「etor Financeiro:

I. Zeiar peia boa o「dem financei「a da PR6‑PM e tersob sua guarda o caixa;
肌Assessorar o Di「etor Presidente em materias atinentes ds quest6es financeiras;
=l・ Movimenta「・ COm O Direto「 Presidente, aS COntaS banc5rias;

IV・ A manutencao dos regist「os contabeis da associa9§0 e a eIaboracao das demonstra96es
financeiras e outros reIat6rios sob a sua 「esponsabiiidade.

Art, 64 ‑ Compete ao Diretor 」uridico:

i・ Dirigi「 e desenvoiver as atividadesjur軸cas da PR6‑PM;

ll. Acompanhar e aux航r o representante lega同a PR6‑PM nos casos em que se faca
necess亀「i○○

Art. 65 ‑ Compete ao Diretor Tecnico de Sa心de:

軸,㊥
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しPromover ∂ inte「face entre a Associacao e o Comando da PoIfcia Milit叩referente aos
aSSuntOS teCnicos′ administrativos′ Cientificos′ bem como das necessidades da alでa de

Sa心de da lnstituicao PoliciaI‑M描tar.

CA面UしO X ‑ DA S亡CREmRIA EXECuTIVA
Art. 66 ‑ A estrutura administrativa e o orga=Ograma da Secreta「ia Executiva ser昌o

dimensionados co=fo「me o voiume de atividades a ser administrado, POdendo variar em

fun鈎o do ndmero de programas e projetos da PR6‑PM.

Art. 67‑ A Secretaria Executiva poder台se「 composta por pessoa ju輔a contratada pela

PRO‑PM.
Paragrafo Unico ‑ Caso um associado venha a ser membro da Secretaria Executiva, eIe ficar5
COm SeuS direitos de associado suspensos enqua=tO eStiver ocupando o cargo, nきo podendo,

POrtantO, VOtar nOS aSSuntOS administrativos.
Art. 68 ‑ Compete a Secretaria Executiva:

.

I・ Auxiiiar a Direto「ia na conduc富o das atividades administrativas ordin鉦as;
Il. Cadastrar documentac50 reCebida de associados e terceiros e encaminha一一a para

SegmentOS interessados;
肌Buscar e impIementar meios de atuaiiza9aO da gestio da PR6‑PM.

CAPiruしO Xl ‑DO PROCESSO Eし帥VO .
Al

t. 69 ‑ Os cargos eIetivos para o Conse'ho Deliberativo sao exclusivas dos associados que ̲/

eStejam em pleno gozo dos seus direitos co=StanteS neSte Estatuto, aPIicando‑Se eSta∴ ,/

exig全ncia tambem aos associados que integra「em o conse‑ho Fisca一′ COnfo「me Art. 43,
Par台g「afo lo.

Paragrafo向oo ‑ Se「5 constituida Comissao de Eleic5o para a esco‑ha dos representantes
dos associados no Conseiho DeIiberativo′ COnforme Art

31′ inciso l一′ e ConseIho Fiscal, 30

(t「int∂) dias antes do t6rmino do mandato do representa=te, COmPOSta POr 3 〈tres)

associados escoIhidos pe10 Presidente do ConseIho Deliberativo.

A「t. 70 ‑ A eIei如ocorrer5 em AssembIeia Ge「aI O「din5「ia da seguinte forma:

i・ Serao indicados dois membros entre os presentes pa「a a conducao da Assembleia de
eleic50, que naO Sej∂m Candidatos;

ii・ Para cada chapa candidata′ Sera destinado um perfodo de 15 (qui=Ze〉 minutos para

aPreSenta辞o d∂ Sua PIataforma de trabaiho;
lil. A votacao sera secreta・ Permitida pa「a todos os associados em pleno gozo dos seus

direitos;
lV・Os votos serao depositados em uma urna lacrada′ eXPOSta na meSa do presidente da

Assembleia;
∨・ Encerrada a votac害o′ Se「a reaIizada a apuracao e a contagem dos votos;
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Vl・ Ap6s a contagem sera proclamada a chapa eIeita;

Vil. Se nenhum dos candidatos obtiver maioria simpies (metade mais um do totai d。S

PreSenteS) na primeira vota95o, PrOCeder‑Se‑a um Segundo turno, COm disputa entre os
dois candidatos mais votados no primeiro・ Sendo considerado eieito o que obtiver, neSta

VOtacaO, maioria simpies. nfo computados os votos nulos e em b「anco.

Pa「agr∂fo Unico葛No caso de chapa ulnica, O reSu‑tado se「串or aciama勘

Art. 71 ‑ Os associados deverao se inscrever com seus respectivos nomes e cargos, at「aVeS

de documento em duas vias. protocoIadas junto a Sec「etaria da PR6‑PM e a Comiss§o de
Eleicao′ COm anteCedchcia minima de 7 (Sete) dias corridos da assembleia de eleic§o.

Art. 72 ‑ A impugna弟o de chapas deve「おe・ realizada por escrito, aぜ2 (dois) dias corridos
antes do prazo estipuIado para a eIeicao, e devera ser protocoIada junto a Secreta「ia da

PR6‑PM.
A「t. 73 ‑ A soIicita如da impugnac§o sera examinada pela Comiss空de E‑eicao, que terfro

PraZO de 5 (Cinco) dias corridos para decis5o.
Pa「agrafo Unico ‑ Ap6s a div=Igacao do resultado da decisao ace「ca da(S) impugna9aO(6es),

Pela Comissao de EIei鈎0′ devera ser marcada uma nova data para a Assemb‑eia de eleic5o,

no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos.
Art. 74 ‑ Os membros da chapa eleita deverao ap「esentar′ ate a data da posse, C6pias

§imples dos seguintes documentos:

し

RG;

l上CPF;
用. Comprovante de residencia;

Art. 75 ‑ Considera‑Se a Chapa eIeita empossada =O dia seguinte a data da Assembleia de
各ie唾0.

Art. 76‑ Em caso de adiamento da eIeicfo e ou da posse′ O mandato do grupo gestor em
exercfcio se「a prorrogado・ autOmaticamente′ ate a POSSe do novo grupo gestor.

CAPiruしO Xll ‑ DOSしiVROS

Art. 77 ‑ A PR6‑PM mantera os seguintes livros:
I"

De presenca das Assembleias e 「euni6es;

=・ De ata dasAssembleias e reuni6es;

=I, Fiscais e contabeis;

lV. Demais exigidos pela legisiacao.
Art. 78 ‑ Os iiv「os estarao sob a guarda do Secreta「io Executivo da PR6‑PM. devendo ser
Vist∂dos peio Presidente do Conselho De=berativo e peIo P「esidente do ConseIho FiscaI.
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Art. 79 ‑ Os =v「os serao mantidos na sede da PR6‑PM, Sendo disponib冊ados para os
associados, quando 「equisitados.

Art. 80 ‑ Os interessados pode「50 Obter c6pias dos livros, Sem direito a sua 「eti「ada.

CAPfruしO Xllt ‑ DOS RECURSOS HUMANOS

Art. 81 ‑ O regime de contratacao dos empregados da PR6‑PM se「a o da Conso=da9aO das

Leis do Trabaiho ‑ CLT.

Pa「*rafo Onico ‑ O disposto neste artigo n5o se aplica a contratacfb de servicos
PrOfis§ionais especializados de terceiros, aOS CargOS de confianca e ao Corpo de Voluntario§・

Art. 82 ‑ A PR6‑PM contara com um Corpo de VoIunt緬os para Jrealizac§o de atividades
beneficentes e assistenciais junto ao Sistema de Satlde PoIicial‑M紺ta「.

Parag「afo l○ ○ Os voIunt緬os p「estarao servi事OS Sem Vincuio emplegatieio com a PR6‑PM,
Sendo regidos pela legisIac§o pr6p「ia do volunta「iado.

Pa「agrafo 2○ ○ O Regimento Intemo da PR6‑PM disc印nara a prestacao dos servicos

VO恒n屯「ios.

CAP什UしO XIV ‑ DAS DISPOSiCOES GERAiS

Art. 83 ‑ Os sistemas de gest5o da PR6‑PM serさO reguiados pelo Regimento lnte「no que
dispora sob「e os Recu「SOS Humanos e os p「OCedimentos para c9ntrataCaO de servicos・
COmPraS, a=enac∂es, OrCamentO e financas.

Pa「dsrafo Onico ‑ O Regimento lnte「no obedecera aos co=Ceitos, diretrizes e principios de
modernidade administrativa, e defini「a os meios e processos executivos nece5Sarios ao

aIcance dos objetivos da PR6‑PM,
Art. 84

‑

Os membros dos Conseihos Deliberativo, Fiscal e da Di「eto「ia n5o sきo

remune「ados, Seja a que tituio for, Pe10S CargOS eXerCidos junto a PR6‑PM, eXCetO naS

Seguintes iituac6es:

し

Peio ressarcimento de despesas devidamente apresentadas ao Secret:而o Executivo

quando do cumprimento de atividade institucionaI;

iI. Aos Conseiheiros, COnforme o previsto no Art.39, Paragrafo Unico.
Art. 85 ‑ Os exercicios social, financeiro e fiscal coincidirao com o ano civii, COm inicio no dia
lg dejaneiro e termino no dia 31 de dezembro de cada ano.
Art. 86 ‑ Os associados n5o 「espondem solidariamente nem subsidia「iamente peIas

Ob「igac6es da entidade.
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Art. 87 ‑ Pa「a a extinc5o da PR6‑PM, Sera neCeSS計io:

l. An訓se da proposta de extincao pelo Conselho DeIiberativo que determinara a
COnVOCaCaO de AssembIeia Geral Ext「ao「dinaria especia‑mente para este fim, COm

Publica事aO de editaI com antecedencia minima de 30 (t「inta) dias corridos, Peia imprensa

locaL divulgacao no site e afixacao no quad「o de avisos da sede da PR6‑PM;
il・ Concordancia de, PeIo menos, 2/3 (dois ter印s) dos associados presentes;
帖Uma vez extinta e satisfeitas as obrigas6es′ O Patrim6nio remanescente se「a destinado a

Outra Organizacao sociaI qualificada no ambito do Estado de Sfo PauIo, da mesma計ea de

atua勘Ou aO Patrim6nio do Estado de Sao Paulo′ na PrOPOrC50 dos recursos e bens por

Par5g「afo Unico ‑ Para a delibera如a que se 「efere o inciso l一′.hao podera ocorrer em

P「imeira convocac約sem a maioria absoIuta dos associados ou妙m quaIquer ndmero de
PreSenteS na COnVOCa弟O Seguinte, COnfome Art, 25. inciso =.

Art. 88 ‑ As eventuais d面das e omiss5es deste Estatuto ser5o so‑ucionadas peIo Presidente

do Conselho Deliberativo e posteriormente homoiogadas beIa Assembieia Gerai
Ext「aordina「ia.

Art. 89 ‑ Nas atividades da PR6‑PM fica exp「essamente proibida a manifestacao po臨0‑

pa巾da「ia.

Par5grafo l)nico ‑ A manifestacao de opini5o dos integrantes da diretoria ou corpo l
funcionai′ Sem menCaO Ou =SO de Iogo ou simboIos que remetam a imagem da Pr6‑PM, n5o :ノ

Se enquadra neste artigo.

Art. 90 ‑ A PR6‑PM aplica s=aS rendas e recursos integralmente no territ6rio nacionaしna

manuten9fo e no desenvolvimento de seus objetivos,

Art. 91 ‑ A sess5o de uma Assembleia GeraI′ uma VeZ instaIada′ POdera ser pro「rogada para

Outra data sem a necessidade de nova convocacao′ desde que a decisao seja aprovada peIos

PreSenteS.
Art. 92 ‑ Com reia弟o ds normas de prestacきo de contas a se「em feitas peia PR6‑PM, fica

determinado no minimo:
l. A observancia dos principios fundamentais de contabilidade e das Normas Bras仕eiras de

Contab冊dade;
=・ A divulga950 do balanco financeiro nas midias sociais.

Art. 93 ‑ Em caso de serem constatados probIemas de conduta etica do associado ou mau
USO do nome da PR6‑PM′ O Conselho Deiibe「ativo poder5 propor a formacao de uma

Comissきo de S刷c含ncia, COmPOSta POr aSSOCiados e com no minimo与(Cinco) memb「os,
Pa「∂ an訓se da situac§o e fo「=eCimento de parece「es para decisao administ「ativa.
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Par細rafo Onico ‑ A Comissao de Sindic創ocia terfro prazo de 30 (trinta) dias corridos para
ap「esenta弟0 dos pareceres, aP6s a sua constituic§o.

Art. 94 ‑ Na execuc5o dos se「vicos e atos da PR6‑PM, Primar‑Se‑a Peia obse「vancia das boas
Pr細cas gerenciais.

CAP叶uしO XV ‑ DAS D看SPOSiC6ES TRANSiT6RiAS

Art. 95 ‑ Para fins de di「eito, eSte Estatuto vigora「a a parti「 da data do seu Regist「o no 30

Cart6「io de assentamentos no Oficial de Regist「o de Titulos e Documentos da Comarca da

CapitaI do Estado de Sao Pauio, Sendo assegurados os mandatos dos atuais ocupantes dos
CargOS eIetivos.
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