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ANEXO I

EDITAL CHAMAMAMENTO PÚBLICO N." 03/2022 ôê

CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA QUALIFICAçÃO DE ORGANIZAçÃO SOCIAL NA

Ánee ol sAúDE No Âiraro Do MUNrcípto DE uNtÃo DA vtróRtl/pR

REQUERIMENTO

Ao Exmo. Senhor BACHIR ABBAS PreÍeita Municipal de União da Vitória/PR

A LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER, pessoa jurídica de direito privado, sem

fins lucrativos, com sede na Rua Doutor Ovande do Amaral, no 201, Jardim das Américas,

Curitiba, Paraná, CEP: 81.520-060, inscrita no CNPJ/MF no 76.591 .049/0001-28, e-mail

hsÍaria@erast aertner.com.br e aqlsantos@erastoqaertner.com.br, telefones (41) 3361-

51í4 / (41) 3361-5133 neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. Adriano Rocha

Lago, Presidente Executivo, brasileiro, casado, portador do RG no 4.107. 199-0 PR e do CPF

no 748.990.319-04, vem à presença de Vossa Excelência REQUERER sua qualificação como

Organização Social na área da Saúde, de acordo com a Lei Municipal no 183712021.

Número de folhas enumeradas e rubricadas constante no envelope lacrado: /folhas

Termos em que,

Pede Deferimento.

Curitiba, 06 de junho de 2022.

,'...)
/-/

,/,
....................,.-.í.-.......,...râ99,isp.,:?$.......#.ffi iilÍc$.,...

'' ---' Adri"no Rocha Lago
Presidente Executivo

Liga Paranaênsê de Combatê ao Câncer
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LIGA PARANAENSE I)[ COMBATE AO CÂNCER

Estatuto Social da

Liga Paranaense de Combate ao Gâncer
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ESTATUTO ASSOCIATIVO FILANTROPICO
r.rca pÀNÀNEENSE DE COMBATE AO CÂNCER

TíTULO I

DA DENOMINAçÃO, SIGLA, NATUREZA' SEOE E DURAçÃO

' ert. l" e Liga Paranaense de Combate ao Càncer, pessoa jurldica de direito privado'

sàm nns úãrativos, sob a Íorma juridica de associação civil, entidadê permanentê d€

"àrit., 
u.neticenta le assistênciá social. foi institulda em I de março do 1947' sendo

reoidá oeb oresente Estatuto Social, Regulamento Geral, Reglmento lntemo' Código de

C-Jnari" ttii", o"-,ris regimentos e regulamentos da inslituiÉo, e pela legislaçâo aíim

âplicável.

' 
§1o Utiliza a sigla LPCC e/ou Liga.

§2o Tem sêde e íoÍo na cidade de Curitiba, estado do Paraná, à Rua Dr' Ovande do

Ãmaral, no 201, Jardim das Améíicas, CEP 81520-060, e §ua duraçáo é por prazo

indeterminado.

ÍiTULo ll
DAS FINALIDADES

2ô A LPCC lem finaltdade de relevância pÚblica e social, combater o câncer em

seus múltiplos aspectos, prevenindo, promovendo, íealizando, incentivando, inst'tuindo

e mantenào a assistência médico-hospitalar e ambulatorial, assistência social, bem

como o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, devendo:

| - pÍestar serviços de assistência à saúde para a prevenção, diagnósiico, tratâmenlo e

reaUiliUçao de pacientes com cáncer e acometidos de outros agíavos à saúde, que

buscarem os seus seNiços, sem quaisqueí distinçóes de clientela, religião. coÍ' sexo.

lingua, opinião polltica ou de qualquer outra espécie;

\ ll - prestaí assiEtência gratuita permanente aos que não tiverem recursos ou direitos, na

pÍopoÍçáo que preceitua a legislação em vigoí e nos limites dê suas possibilidedes de

recuísos humanos, maleriais e financeiros;

'lll - manter e ampliar, dentro de suas possibilidade§ técnicas e eoonômicas, o Hospitêl

Eraslo Gaertner e o ttras unidades de sua propriedade, como principal estrutura para

atendimento;

'lV - incentivaí a p':squisa e o desenvolvimento tecnológico sobre o càncer e a

publicação de seus resultados;
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# FLSV - instituir campanhas de esclarecimento à comunidade' visando a prevenlr e

diagnoslicar pÍecocemenle o câncer;

\ .Vl - Íealizar cuÍsos especBuzados (incluindo profissionalizanles) sobre o cáncer,

destinado§ a médicos, estuOantes de àeolcina, pessoal técnico e outro§ proÍissionais

da área da saÚde, bem como palestras e conferências, quando solicitadas por

""t"üã"i.àr,to" 
dê ensino de quá(uer nivel ou por grupos de pessoas interessâdas

no assunto:

.Vll - manter convênios com íaculdades ê instituiçôes de ensino e dê saúde' visando ao

Jptir"ãiáÀà.lã ã ã quãlificaçao dos proÍissionai§ que atuam no combate eo câncer:

.vll! - buscar intercâmbio de coopeÍaçáo técnico-cientiÍlca com outras instituições

congêneres nacionais e estrangeiras.

\ AÍt. 3ô Para alcançar suas Ílnalidades, a LPCC pode:

| - criar subsedes, ilssim como unidades de apoio técnico-administrativo no intuito de

obler recursos paÍa viabilizar sua missâo socioinstitucional:

-ll - ÍirmaÍ contÍatos, convênios' termos de fomento e de colaboração' contratos de

ô"ttào, t"-o" de cooperação, entre outros instrumenlos juÍidicos' bem como

ãdicular-se, pêla forma conveniente, com pessoas fisicas e iulidicas entidades

pÍivadas e públicas, nacionais e estrangeiras;

\ lll - instituií fundos êspeclficos. para câptação e geÍenciamento de recursos' destinados

a programas e projetos de desenvolvimento inslitucional;

'lV - prestaÍ serviços de 8ssistência à saÚdê a diversos comptadoÍes de serviços' 6eiam

públicos ou privaãos, mediante contraprestaçáo pecuniária:

tV - íabri"ar e comercializar produtos na área da saÚde bem como prester seNiços dê

;"*;g;;, {abricaçáo terceirizada e projetos, por meio de. seu deparlamênto fabril'

sendo" eventual superávit decorrente deisa atividade-meio integralmênte destinado à

cán"ã"uçao Oe srâ" Ílnalidades sociais, na forma do aÍt 2o deste Estaluto Social:

\ Vl - locar imóveis de sua pÍopriedade ou palte desses imôveis não utilizados' locar

ú"n" aor"i", receber doaçóes incondicionadas, vender pÍocutos souvênirs do gênero

institucional, produtos pâra saúde;

.Vll-exerceÍsubsidiariamenteoutrasatividades.podendocriareextinguiríiliaise
dàpartàmentos ou participar, na qualidade de sócio, de pessoa jurldica independente'

Jil" qr; sem Íinalidâde lucrativa, a íim de captar Íecursos Ínanceitos'

exclusivamente reve idos à consecuçáo de seus obielivos estatutáÍios'

oI
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Art. 40 A LPCC conla com duas categorias de associados:

'l- fundadores: pessoas cujos nomes constam da Ata de FundaÉo da Associação,

arquivada no 2' OÍício de Registro de Titulos e Documentos dâ cidade de Curiliba,

estado do Paraná;
.ll - efetiyos: pessoas admitidas como lal, nâ forma Íegulada neste Estatuto, as quai§,

visando a auxiliar na manutênçáo da LPCC e colâborar na sua estrutura organizacional'
possam participar das atividades estatutárias de associado e prâticar a filanlropia,
contribuindo anualmenle com o valor de um salário-mínimo ou outro valoÍ que a
Assembleia vier a rixar.

.§1" A contÍibuição feita por pessoa natuÍal e ju.idica para campanhas especlÍicas
promovidas pela LPCC, independentemente de valor, espécie ou regularidadê, não lhê

outorga o direito ao titulo de associado.

'§2o Os nomes, qualiÍcações e dâtâs de ingresso e saida dos as§ociados seÍão inscritos
no livro de matricula, regislÍado no Cartório dê Títulos e Documentos da Comarca de
Curitiba, sendo Íeito um regislro anualcom os ingressantes e egressos no peÍiodo.

§3o Não há, eotre os associados, diÍeilos e obrigaçÕes recíprocos.

TiTULO III
DOS ASSOCIADOS

' §4o Nenhum associado podeÍá ser impedido dê exercer direito ou íunÉo que lhe tenha
sÍdo legitimamente confêÍido, exceto nos casos e pelã Íorma da lei ou dêste E§tatuto
Social.

'§5' 
A qualidâde de associado é intransferlvel, sendo vedado, §ob qualquêr forma, tltulo

ou prêtexto, receber parte de quota ou fraçáo ideal do paÍimônio dâ LPCC.

§6' Os associados nâo respondem, seja pessoal, seja subsidiariamenie, pelas
obrigâções sociais da LPCC.

''Art. 5'A LPCC poderá conceder três êspécies dê lilulo, a pessoas naturais, capazes e
de reputaÇáo ilibada, pertencenles ou náo à qualidade de associado, na foÍma do art.4o
deste Estatuto, a saber:

I - Ordem do ÀIérito Honorário: poderá ser concedide â personalidades nacionais e
estrangeiras que, reconhecidamente, lenham se destacado em questóes concernentes
aos pÍoblemas do câncer e que, por qualquer razão ou oporlunidade. se relacionem
com a LPCC;

\ll - OÍdem do Mérito Benemérito: poderá ser cgncedida a pessoas natuÍais, por
relevântes serviÇos prestados à LPCC;
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lll - OÍdêm do MáÍi'o BenÍêitor: podeÍá ser concedida a pessoas nalurais ou juridicas

;;" fa;; d*çó;a vultosas a Li'cc, de forma permanente ou ocasional' conlribuindo

à, ""'úi" 
com palrimônio ou equipamêntos, e, pela açáo filankópica' seiam

âgraciadas com o lilulo que pereniza a gratidáo'

.PaÍágrafoÚnico.Aconcessãodotltulodependerádeaprovâçáopróvia,poÍconsenso
do Conselho de AdministraÉo

. Art. 6o São direitos dos associados:

' | - participar e deliberar nas Assembleiâs GeÍals e reuniÕes;

\ ll - votar ê ser votado âos caBos previstos nestê Estatuto Social, apôs 12 meses da

' admissão como associadoi

lll - reouer€r a convocaÇáo de Assêmbleia Geral ExtraoÍdlnária' quando julgada

n"""t"-j'rã ã""0-tue o requeamento venha subscrito' no mÍnimo' por um quinlo dos

associados;

lV - recorrer ao Conselho de AdministraÉo e à Assembleia Geral de decisão dê
' exclusão da condiçáo de associâdo;

\V - receber diploma que sleste sua condição de a§sociado e colaborador'

. pa.áorâfo únlco. Íanto os associados que permanecerem sob essa condição qüanto os

àJiããi"a"" ái.lriJ"s. na íorma deste Êstatuto Sociat, não terão qualqueÍ direito sobre

o pjttitnonio o" LPCC, nem a reembolso de qualquêr impoÍtáncia, valores entregues ou

doados a ela, tampJuco sobre os trabalhos realizados. sob qualquer forma' titulo ou

pratexto.

Art. 7o São deveÍes tlos associados:

I - ôumorir e ÍazeÍ cumDrir o pressnte Estatuto, Regulamento, Rêgimentos' Código de

conàrtã Étt" ãà Lpcô, tegàraçao aplicável, bem como as decisóes da Assembleia

Gerâ|, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

ll - agiÍ de acoÍdo com os pÍecêitos éticos e a politica institucional da LPCC;

,lll - zelaÍ pela boa imagem, bom nome e património da LPCC|

lV - colaboraÍ ativamente para o aperíeiçoamento e expansáo das atividades da LPCC:

t 
V - 

"omp"r""", 
às Assêmbleia§ e demais reuniÔes ou eventos, quando Íegularmente

convocados, na torma rêgulada neste Êstatuto;

6

ESÍAÍUTO ASSOCIAÍIVO FILÂN PICO r \

ó'.\
\l

fle 'l 101
CIO DISTRIBI'

!) 9ü
2P oFl
lFglslRt

//r
fDOF tl1_

I,(
\; )l

cle IilLrlos e !rol:umcrl": ,/

râ ,, trT?25.1qít5 - í:trnlihã

Clúl de Pe§§.'âs Jtlrl(!ir:â'
Deodoío. 3?0 ' Salt í)

,.,
a

L

olo0É

FLS

Í0§
0lr

qI ÉÉ,

FI'L
0 Ft0o0

oE raÍÂs
a part!.

ldlr. óê
0

,o

F

Á\' ,\
í;' ''' .' ' 

,|

\,/\ilLtyr-/

lzl.^ ri i !.I



ôo

\,)NlÁo oq

Vl - pagar regularmenle suâ contribuição, no valor e periodicidade êstabêlecidos nestê

Estatuto;

'Vll - manter a prática da igualdade de direiios êntre os associãdosi

Vlll - manter atualiisdo seu cadastro pessoal junto à LPCC' com dados pessoais e

endêreço completoi

'lx - notificar a LPCC aceÍca de irÍegularidades e descumprimenlo do E§tatuto'

Regulamêntos e Regimentos pelos demais associados'

Art. 8'Da inclusáo de associados:

. I - qualqueÍ pessoa natural, dotada de capacidade civil plena e de ilibada reputaçáo'

pode ser associado eÍetivo da LPCC;

il - a indicâçâo do novo associedo daÍ-se-á poÍ um associado da LPCC' mediante

r"qrãí."nto submetido ao Conselho de Administraçáo, o qual será deÍerido somente

"ti "ii" 
à" àptou"ção por maioÍia simples dos conselheiros que estiverÊm pÍesêntes à

apÍeciaçáo do Pedido;

lll - cada sócio somênte poderá indicar até três novos âssociados'

Art. 9o Da exclusáo de associados:

FLS
o
e

. l- serão automaticamente excluÍdos

c) associados que não efetuarem o pagamento, em sua integralidade, de sua

contribuição ínadimplida, após a notiticaçáo de sobrança, no prazo dê 30 dias

do sêu Íecebimento:
d) por solicitação de exclusão íirmada pêlo própÍio associâdo, de forma

expressa e encaminhada ao Conselho de Admini§tÍação.

\ ll - serão excluídos, após Íegular procedimento regimental de sindicância, mediânte

análise, fundamentaç:áo e decisão, por maioria simples, do§ presente§ do Conselho de

Administraçáo:

a) os associados que desíespeitaÍem as disPosiçóês do art. 7o dô EstâtÚto

Social, bem como o Código de Ética e Condula, Regimentos ê

Regulamenios:
b) assóciados que, de rorma injustiÍicada, deixarem de comparêcer a duas

Assembleias Gerais, ordinárias ou exlrâordinálias, conseculivas ou não;

a) associados que Íalecereml
b) associados que deixarem de

consecutivos ou alternadosi

ESTATUTO ASSOCIÂÍIVO F
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.c) associados que paÍticiparem ou fomentarêm, por si ou a seu pedido,

atividades relacionadas à mÍdia, seja por meio de e'nissoras e repetidoÍa§ de

televisáo ou das Íedês sociai§, seja mediante emi§soÍas e repeiidoras de

rádio ou pela imprensa escrita, para divulgar iníormaçÔes, ainda que

desprovidas de caráter injurioso, diÍamalório ou caluniador, a respeito dos

associados que foram eleitos aos Poderês constituídos da LPCC (Conselho

de Administração, Superintendência, Conselho Fiscal), sem a aulorizaçâo
prévia desles.

§1o Será criada pelc Conselho de Administração uma Comissão de Sindicância para

inslruqão do pÍocês!.o edminislrativo disciplinar, na forma do íegimento,

' 
§2o Somente em fa.re da decisão de exclusão da condiÉo de associado previslâ no
inciso ll deste arlrgo, cabe um único recuÍso, que deverá ser diÍigido ao Conselho de
AdministÍaçáo, no prazo máximo de cinco dias úteis a contar da ciência da decisáo,
fazendo conslar somente eventuais novas provas documentais. na hiÉtese de não
seÍem passiveis de aprêsentaçâo durante o periodo regimêntalda sindicância.

'§3o O recuÍso serâ recêbido nos eÍeitos suspensivo e devolutivo, bem como defurido ou
indeíêrido pela maloria simples dos associados prêsentês na As§embleia
Extraordinária, especialmente convocada para tal finalidãde.

''§4o 
O recur8o e os eventuais documentos que o inslrulrem serão autuados sob â forma

dê autos processuais.

\ 
§5o O Consêlho de Administrâçâo, na hipótese de apÍesentaçâo tempestivâ do íecurso
e depois das providências formais previstas nos parágraÍos anteÍiores, pÍomovera a

convocaçáo de Assembleia Geral Extraordinária, têndo esta a Íinalidade específica dê
julgar o rêcurso, no prazo de até 45 dias da data de seu protocolo.

'§6o A reuniâo do Conselho de Administraçáo, bem como a Assembleia Geral
Extraordinárie para íins de exclusão de associado serão preÍjididas pelo advogado da
área civel da Liga Paranaense de Combate ao CánceÍ. São suas atribuições: a leiluÍa
do relalório e da decisào de exclusão do associado DrofeÍidos pelo Conselho de
Administração; a leitura da defesa. se perante o Conselho de Administraçâo, e das
razóes do recurso do associado excluldo, se perântê a Assembleia; a leitura do relatóíio
opinativo da assessoria juridica da LPCC pelo deíêrimento ou indeferimento do
pÍocesso ou do recurso, coníorme Íor o caso; a abertura da palavra para os
conselheiros/ associados presentes à Reunião/Assembleia paÍa eventuais
esclarecimgntos: a proposição dê votaçáo pelo deferimento ou ind€íerimento do
processo/ recurso: a )romulgaçáo do resultado.

§7o A decisâo da Assembleiâ Geral Eíraordinária gera eÍeilos a partir do registro da ata
nô Certóriô de TÍtulos e Documentos.

FLS ?

1t,.n.c

ti! 1101s
ESTATUTO ASSOCIATIVO FILANTR Prco

99 L,' \\'
?oFÍcto olsÍRIBU&
legislío de Thulos ê Docúínênl.r
logisllo Civil de Possoas Jurldica:
lue Mel DeodoÍo. 320. Sâla 50.
-^. ,r 3225-3ms Crrririha - ar

1/L- ,)
\,,),

Cíüfi(ánlc (lJg o ralo
d. 

^toa 

ld a&úo ÍL
doqr do ú!úglJ. 9nl ,
7. ÍÁEeUOrÀÍO 0f

úú!hr.

p

2



Jo

I

ú,

FLS

oÉ

at
:

\Art. 
10. O patrimônro da LPCC é constituido pelos bens patrimoniais consignados em sua

escÍitu ração contábil

\t'n Lpcc mantsrá a esÇrituÍação contábil de suas receitas e despêsas em livros

ievestloos de íormalidades capazeB de assegurar sua exalidão' de âcordo Gom os

pii"ãpà" ir"a"r"ntais da contabilidade e com as Normas Brasileiras de

Conlebilidade. com as sêguintes diÍetíizes:

a) aplicaÉo de todas as suas receitas, rendas' rendimentos e o eventual resultado
-' ãi"i"ãú""f inbgÍalmenle no território nâcional e na manutenção e

desenvolvim('nlo de seus obielivos inslilucionais;

» 
"pfiaàçao 

dás subvençôes e das doaçÓes recebidas nas finalidades a que

esteiam vincüladas;

"r nào úatriuricao oe íesultados, dividendos. boniÍicaçÕes, participaçÔes ou pârcelâ

do seu patrimônio, sob nenhuma Íorma ou pretexto;

d) .tão percebimento por sêus associados - inclusive os associados intêgrantes da
-' 

úministraçao Superior, em face dâs atíibuiçóes previstâs e nâ Íorma destê

Estatuto Social-, bem como por seus beneméritos e benÍeitores' dê honorários'

remuneraçâo, vantagens ou'beneíicios' dlÍeta ou indiretamente' poÍ quâlquer

foi." o, iitjfo, emiazâo das competências' funçôes ou atividades que lhes

sejam atribuldas pot este Estatuto'

a62o E_ 
"""o 

de diSSOluÇáO ou êxtinÇào da Lpcc, o palrimônio liquido remanescente,

;:;;iJ;-"-;";;;;ã àspeitaaoi os direitos de terc€iro' será deslinado à outía

pãi"ãã lrira"á de igual natureza. preíerencialmente. com o mesmo obieto social'

iJcaàa'por aetiberação da mesma Assembleia que a dissolvêu'

§3o As receitas da LPCC são oriundas das seguintes fontes:

l- rêceitas píovenientes de seus bens móveis, imÓveis e de usuírutos;

, ll - subvençóes, emendas parlamentares dotaçóes orçamentárias e subsidios advindos

dos órgàos PÚblicosi

lll - valores advindos dã realização de cursos, eventos e publicaçóes;

TiTULO IV

DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITÀS

IV recursos provenientes de contÍatos, convênios, contratos de gsstão. termos de

fomento e colaboraÉo, termos de comp romisso, entre outÍos instrumentos iuridicgs

fiÍmados com entidârles públicas ou privadas , nacionais ou inte

2" EiTy - q:
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.V - contribuiçôes, aluguéis, anuidades, taxas e multas:

Vl - doações incondicionadas de pessoas naturais e juridicas, nacionais o estrangeiras,
públicâs e pdvadas;

Vll - renda de tílulos e patrocíniosl

Vlll - rendâ provenienle da venda de bens, de pÍodutos Íabricados e de serviços
produzidos;

lX - receita resultante da prestaçào de serviços realizados a compradores de serviços
de assistência à saúde, sejam eles públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

X - rendimentos de suas aplicaçóes Íinanceiras;

Xl - rendimenlos provenienles de outÍas pessoas juridicas em que teoha participaÉo, na

forma deste Estatuto Social;

Xll - out.as receitas eventuais

Art. 11- O patrimônlr e as rêceitas da LPCC só poderão sêr alienados oú grâvados de
ônus, na Íorma prevrsta neste Estatuto

§1o Será necessári? a aprovaçào prévia e expressa do Conselho de Administraçáo, que

deliberará pela foÍma prevista neste Estatuto, parâ compíar, vender, trocar, âlienaÍ ou
onerar bens móveis e imôveis no valoÍ acima de 25% do faturamento mensâl da LPCC,
até o limite de 5O%, após o qual deve haver consulta ou Íelerendo da Assêmblêi8 Geral
dos associados da LPCC.

§2'A SupeÍintendência tem autonomia paÍa geÍenciar bens móvêis e imóveis, 8d
rcÍerendum do Conselho de Adminislíação

§3'Será nece3sária a aprovação prévia e expressa da Assemblêia Geral da LPCC' que

deliberará pêla forma previsla neste É§tatuto. para comprar, vender, trocar' alienar,
hipotecar ou de qualquer outra forma onerar bens móveis ou imóveis da Ligâ cuio valor
exceda 50% do seu íaluramento.

§4o A edificaçáo do Hospital Erasto Gaertner e seu terreno contiguo nâo podem ser
alienados, vendidos, permutados. divididos, hipotecados, penhorados ou onerado§ de
qualquer íorma, sêm â autorilaçâo da Assembleia GeÍal dos associedos da LPCC.

i

TiTULO V
DA ESÍRUTURA ORGÂNICA

ESTAÍUÍO ASSOCIATIVO FILÂNTR PICOI,i
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Aí. 12. A eslrutura orgânica da LPCC é formada pelos seguintes ôÍgáos:

I - Assembleia GeÍal;
ll - Conselho de Administraçâo;
lll - Conselho Fiscal.

§1o É vêdedo o acúmulo dê Íunçôês dentro e enre os Consêlhos' bem como o vinculo

õonjugal ou de parenlesco entre seus membros'

§2o Ê vedado remuneÍar, diÍeta ou indiretamenle, os âssociados membros da

À-o.in-rsüçaã- srp"rior pélo desempenho dessas funçóes,. bem.como pagaÍihes

orâtificacóes. bonificacóes, vantageÀs ou paÍcetâs do património com ressalva

:;;;i"';;"1";; Jireitc o.,e"ílotso das despesas' desde que compÍovadas e

iealizadas em Íavor da LPCC e no cumprimento de seus obielivos'

Art. 13, A AdministrâÉo Superior da LPCC ê formada pela Assêmbleia Geral e pêlos

Conselhos de Administraçáo e Fiscal.

Art. 14. O preBidente do Conselho de AdmrnistÍaÉo. eleito na forma do aÍligo 26' será o

pi""ioá"t"'oã honra da LPCC, com a Íunçáo de represêntar a insütuiÉo perante a

sociedade. em solenidades com os poderes constituÍdos no BÍasil e no €íerior'

;;;;;-"--ú";;;; Áts".orái"" Gerais e presidir as reunróes do próprio conselho e

as conjuntas com os dêmai§ óÍgâos da estrutura orgànica'

CAPITULO I

DAS REGRÂs co luNS APLICÁvEls À ÂDMlNlsrRAçÃo suPERloR

Art. 15. Com excÉçáo dos membros indicados poÍ outras êntidades'. todos os dêmais

serao epttos por meio de processo eleiloral dêsêncadeado e conduzido por Comissão

Eleitoral indicada para esse Íim pelo Conselho de Administraçào

Parágrato único. O proces§o eleitoral obedecerá riggrosamente ao Regimento Eleitoral'

;;-;;; peb Colselho oe Administração e aprovado pela Assemblêia GeÍal da

LPCC,

Art,16.Poderâovotareservotadosaoscargosdosconselhossuperiorêstodoso§

"."o"i"do", 
ã"i4. quê êsteiam em dia com suãs obrigaçóes estatutáÍias e regimsntais'

610 ôs âssociados que Dossuem vlnculo empÍegaticio celetista e os profissionals que

;;;;-ã;É; ;ntiatuat po, meio de pessóas iuÍídicas prestadoras dê serviÇos
'meOicos, oesa'e qre náo.ecebam remuneraçáo pelas ativrdades a.ser.desempenhadas

"i. 
iãi,itüã 

"àigos 
dêsses conselhos, na ÍoÍma deste E§tatuto Social' Íicam

j

I
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preservados à condiÉo de êtegibilidade para concorrêr aos caígos dos Conselhos

Superiores.

§2o Sáo condiçôes de inelegibilidade para ocupar quaisquer cãÍgos nos conselhos

SupeÍio.es da LPCC I

I - estar em demanda judicial contra a LPCC;

ll - responder a processo adminislralivo nos teÍmos deste Estatuto Social e do

Regimento da LPCC:

lll - os associados, proÍssionals médicos, que prestarem serviços à LPCC ê rêceberem

remuneÍaÉo como pessoas ÍÍsiÇas/contribuintes individuais;

lV - os associados, profissionais médicos, que desempenharem sues atividades por

pessoas jurídicas prestadoÍas de serviços mêdicos, sem que essas-pessoas juÍldlcas

possuam-relaçào contÍatuel formalizada de modo expresso com a LPCC;

V - os associados que preslaÍem serviços não médicos ou que Íornecerem insumos

materiais e bens móveis à LPCC, seja como pessoas íisicas/conlribuintes individuais,

seja mediânte pessoas iuridicas quê possuam relação contÍalual foÍmalizada ou náo

com a LPCC.

§3o Pod€rão @ncoÍÍer aos cargos do Conselho de AdministÍaçào proíisaionab quo

iecebam seus honoráÍios por meio de p€ssoa iuridica prostadora ds sorviços ou

mediantB o regiÍne de conlrataçâo celetista.

Art. '17. O mandato de todos os membros elêitos, titulaíes e suplentes, é dê quatÍo

anos, à contar dâ solenidade de po§se, que deverá ocorrer na Assembleia Geral

OÍdinária da segunda quinzena de mârço.

§1ô Serão considsrâdos eleitos os cêndidatos mais volados e. na ordem de votaçào,

suplentes os demais

§2o A cáda periodo de dois anos, haverá eleição para o provimento da metade dos

cargos eletivos integrentes do Cons€lho de AdministraÉo.

§3o Em caso de aíastamento do titulaÍ ou vacâncaa do cargo, assumiÍá o Suplente, pelo

lempo de alastamento ou para completar o mandato.

§4'É permitlda uma única ÍeelêiÉo consêcutiva, parâ integrar o mesmo Conselho'

§50 l.lo caso de empate, será eleito o associado com maior tempo de associaçáo.

§60 No caso de empate entre associados com maior tempo de assoclaçào será eleilo o

associado com maior idade.
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Art. 18. Os associados pertencentes ou nào ao Conselho de Administraçáo que

porv€ntura exerçam suas atividades profi§sionais ou laborai§ em quaisquer dos setores

da LPCC som;nte poderão ser rêmunerados poÍ essas atividadês, desde que

obedeçam íielmente ao plano de caÍgos e saláÍios, ao contralo de tÍsbalho firmado ou

ao conirato de prestaçào de serviçoJcom a LPCC, com obseÍvància dos princlpios da

impessoalidade, bgálidade, iguàldade. economicidade' moralidade, íinalidade e

molivaçáo.

CAPiÍULO II
DA ASSEMBLEIA GÊRAL

Art. 19. A Assembleia Gêral da LPCC é o órgáo sobeÍano, colégio eleitoÍal e, em última

inslânciâ, órgáo recursal, que funcionâ confoÍme regras deste Estatuto, do

Rêgulamento Geral e Regimento lntemo da própria Assembleia.

§lo É constituida por todos os associados da LPcc.

§2o A Assembleia Geral será dirigida 8d âoc por quem a propria Assemblêie designâr.

exceto na hlpólese pÍêvisl8 no ârl. 9o, §6o, dêsle Estatuto.

Art. 20 Compete à Assembleia Geral

I - dêliberaÍ sobÍe:

a) recurso, como última instâncial
b) como segunda e última instância para exclusãg de associadoi
c) prestaçáo anualde contas;
d) alteração estatuláÍia;
e) allenaçáo e oneraçáo de bens móveis e imóveis da Liga nos termos do art. 11

destê Estatuto:
f) dissoluçáo e extinçáo, bem como destino de seu pattimônio remanescênle.

ll - eleger os membros do Consêlho de Administraçào que lhe coubet e os do Consslho
Fiscal;

lll - dar posae aos membros da Administração SupeÍior.

Art. 2'1. As Assemble;as Gerais sáo Íealizadas

a) uma vez ao ano, na segundâ quinzena de março, para apreciar e deliberaÍ sobÍe
â preslaçáo anual de contas;
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b) ã cada peíiodo de dois anos, na segundã quinzena de novembro do-ano anterior

à extinçào dos mandatos, para eleiçào dos membros da Administração SupeÍioÍ;

c) mediaÁte convocaçáo pelo presidênte do Conselho de Administraçáo. com

antecedência ae sô alàs. por meio de edilal de convocâçào, certa-convile ou

qualquer meio eletrônico dirigido a todos os associados.

ll - extraordinariamente: sempre que se íizer necêssário, convocadas pelo prêsidêntê do

Conselho de Administraçào, pelo Conselho Fiscal ou, ainda. por um quinto dos

associados com direito a voto, na Íorma do art.60 do Código Civil de 2002, rnediante

abaixo-assinado. com antecedênciâ de 15 dias. poÍ editâl de convocaÉo, carta'convile
ou quâlqueÍ meio eletrônico dirigido a todos os âssociados, para deliberar sobre o

objeto da convocação, constante de pauta especlfica.

§1'A Assembleia realizaÍ-se-á na sede da Liga ou' em caso de Íorça maior, em local

designado previamente dêntro do municipio de Curitiba.

§2o A Assembleia i]stalaÍ-se-á em primeira convocaçâo com a ptesença de maioria

;bsoluta dos associados e, em segunda,30 minutos após, com qualqueÍ nÚmero de

associados presenles no ato.

AÍ1. 22. Somente poderá votar e ser votado o associado que estiver em dia com suâs

obrigaçóes associativas.

Art.23. As deliberaçoes seÍão tomadas pelo voto da maioria sirnples dos presêntes.

Art.24. O voto será Bempre unipessoal, não sendo admitido, em hipótese alguma, por
pÍocuÍaçâo.

Art. 25. As deliberaÉes da Assembleia Geral obrigam todos os associados, ainda que

discordantes ou ausentes.

CAPíTULO III
OO CONSELHO DE ADMINISTRAçÃO

Art. 26. o Conselho de AdministÍação da LPCC é o órgão de deliberaÉo e dê direçào

superior, cabendolhe Íixar as diretrizes da politica institucional, em consonância com os

princlpios e objetivos consagrados no presente Estalulo e com a legislaçáo brasileira
peíinente às áÍeas de atuaÇáo da LPCC.

§1o E constituldo por 19 membros, com a seguinte organizâçáo administrativa intema:

I- p.esidentê;
ll - vicê-presidente;
lll - secretário-geÍal;
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lV - secretário adjunto.

§2o O presidente e demais ocupantes de íunçóês administrativas intêínas e seus

irpfentÃ *tao eleitos entre aqueles previstos Ào §5n do presente artigo' na primeira

i"í"iaá ãpo" a posse, sendo oi cargos de prêsidente e vice-pÍesidente privativos de

associados constantes no §5o, inciso I do presenle aÍtigo.

§á; As Íunçôês de pÍeside;te. vice-presidente, seçretário-geral e secretário adjunto náo

foderào sir exercidas por quem ocupar cargo de diretoriâ ê gerência

§4o O superintendentê náo poderá parlicipaÍ como conselheiro no Conselho de

Àdministração, devendo perticipâr das reuniÔes mmo ouvinte.

§5o É a seguinle a constituiçâo do Conselho:

l- dêz consêlhêiros que integram o Conselho na qualidade de membro§ do OuadÍo de

Associados Fundado;ês e EÍãtivos da LPCC, todo§ eleitos pêla Assêmblêiâ GeÍeli

ll - o DiretoÍ do Corpo Cllnico Co Hospilsl Eíasto GaeÍtner;

lll - a presidente da Rêde Fêminina de Combate ao Câncer da LPCCI

lV - o pÍesidente da Associaçâo dos Funcionários da LPCC;

V - O Presidêntê da Associaçáo de Amigos do Erasto,

VI - o secretário êstadualda SaÚde, ou qusm êste indicaí da AdministraÉo Superior da

respectiva SecÍetaria ;

Vll - o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, ou outro vereadot que este indicaÍ;

Vlll - o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, ou outro dePutado
que este indicar;

lX - o presidente da FBdeÍaçáo das lndÚslrias do Estado do Paraná, ou quem e§le

indicaÍ da AdministraÉo Superior da respectiva enlidade;

X - o presidente da Associação Comercial do Paraná, ou quem este indicar da

AdministraÇâo Superior da respectiva Entidade.

§60 Conselheiros quê evenlualmenlê esteiam ocupando o cergo dê coordênador geral

óu superintendente deverão aíastaÍ-se do conselho, assumlndo o respectlvo suplente,

enquanto exercerem a íunÉo executiva.

§7o Poderão ser conslituidas Comissóes ou Grupos de Trabalho tempoíários,
útegrados por parte dos conselheiros, para tratar de assunlos especÍlicos, com

ia"lii!''
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apresentâÉo de Íelatódo conclusivo a seÍ apreciado sempre pelo Conselho de

AdministraÉo.

§8o A Comissão Técnico-CientlÍica da LPCC é órgáo de consultoÍia espêcializada e

seÍá composta poÍ membÍos de notório conhecimento.

sEçÁo r

DAS REUNIOES

Art. 27. As reunióes do Conselho de Administraçào SeÍào rêalizadas:

l- ordinariamente: a cada três meses. obedecendo à forma de convocação estabelecida
no Rêgulamento Geral;

ll - extÍâordinariamente: quantas vozes foÍem necessárias, conYocadas pgr seu
pÍesident€, pelo presidente do Conselho Fiscal, por cinco los seus integranles ou,

ainda, poí solicitaçáo do superintendenle, com antecedência de 15 dias, na foÍma do
Regulamento Geíal, e para tratar de assunto especiíico ou urgente.

§'lo As reunióes serào inslaladas com a pÍesença de, no mlnimo, nove ínembÍos. Na

íalta dê quórum, após 30 minutos. com no minimo cinco conselheiros eleitos.

§2o O voto será sempÍe unipessoal, nâo sendo admilido. em hipótese algumâ, por
procuraÇáo.

§3o No caso de empilê, o prêsidente exerceÍâ o voto de minerva.

sEÇÃo
DA COMPETÊNCIA

Aí.28. Compete ao Consêlho de Administração:

I - aprovaÍ o Plâno Anual de Trabâlho e seu respectivo orçamento, bem como o Balanço
Patrimonial e a Prestação Anual de Contas propostos pela Superintendência, para cada
exerclcio;

ll - apíovar a cÍiaçáo e a extinção de unidades operaclonais, Íillâis e subsedes;

lll - âprovar o Regulamento Geral e suas alieraçôes. bem como o Regimento lntemo de
todas âs unidades da LPCC e o Código dê Conduta Ética;
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lV - aprovar a concessâo de tilulos honoriÍicos, beneméritos e benfêitores e ouhos

prêmüs de rêconhecimento aos associados e pessoas .que- de alguma forma

tonfibuiram signifit,ativamente para o aperleiçoamento da instituigáo;

V - apÍovaÍ a alienilção e oneraçáo de bens môveis e imóveis da Liga' nos têrmos do

art. 1'l deste Estatulo:

Vl - julgar os recuEos inteÍpostos contra decisôes da Superintendência:

Vll - dssignar os membros que faráo parte do Conselllo Técnico-Cisnllfico, dê

Comissões e de Grupos de Trabelho:

Vlll - indicaÍ os nomes paÍa comPor a Superintendência, bem como o§ coordênadores

das unidades operacionais, além de decidir pela sua dispensa' a qualquer tempoi

lX - aprovar ou não os nomês indicados pelo superintendente paÍa as coordenaçÕes,

gerêncies e assessorias;

X - Íesolver os casos omissos que não sejam da alçada da Assembleia GeÍal e

supervisionar todas as atividades, podendo, para lanto, requisilar documenlos,

determinar auditoriâ e colher depoimentos;

Xl - aprovar o Plano de Cargos e Salários da lnstltuição;

Xll - aprovar e contÍataçâo de empÍesa de auditoria, de consultoria ê de âsseEsoria;

Xlll - autoÍizar despesas extraordinárias não pÍevistas no Plano Anual de Trâbalho e

seu Íe§pectivo orçamentoi

XIV - dar posse aos membros da SupeÍintendência.

sEçÃo lll
DO PRÉSIDENTÉ E OO VICE-PRESIOENTE

Art. 29. Compete ao presidente do conselho de Adminiskaçáo:

| - diÍigiÍ e supervisionar as atividades do Conselho de AdministÍâçáo:

ll - assinar os documentos emltido§:

lll - íazeÍ cumprir as decisóes do Conselho em todos os niveis da AdministÍaÉo;

lV - exercer o volo dê minerva;

t-l
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V - exercêr plenamente â íun9âo, tomando as medidas necessárias pâra o Íiêl ê bom

andamenlo dâs atividades da LPCC;

Vl - outoÍgar procuração ou procuraçóes especiícas ao superintêndsnte da LPCC'

ParágÍaÍo único. ComPete ao vice-presidente substituir o presidente em suas faltas e

impedimentos.

SEÇAO lV
DOS SECREÍARIOS

Art. 30. Compete ao secretário€eral do Conselho de Administração:

| - colaboraÍ com o pÍesidente no desempenho de suas funçôes;

ll - secÍEtariar as Íeuniões, rêdigindo' assinando e aÍquivando as atas;

lll - rêceber, Íasponder, arquivar e manter sob §ua responsabilidade os documentos

recebidos e Bmitidos pelo Conselhoi

lV - assinâr, em conjunto com o pÍesidente. os documentos emitidos pelo Conselho'

Pârágrafo único. Compete ao secretáÍio adjunto auxiliar o secretário-geral e substituí-lo

em suas faltas ou impediíÍÉntos.

CAPiTULO IV
DO CONSELHO FISCAL

Art. 31. O Conselho Fiscal da LPCC é o órgáo de íiscalização de todas as atividades

contábeis, íinanceiÍas. oíçamenlálias e patrlmoniais.

§1o É constituido por três membros titulares e kês membros suplente§. sendo que

ãp"ni"oa titulares assumem, e tem â seguinte organizaçâo interna, de acoÍdo com

eleiçáo entre eles reiÍizada:

I - presidente;

ll - secr€tário;

lll - conselheiro.

§2o Sâo eleitos ê empossado§ pela Assemblela Geral
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§3o cumorem mandato de dois anos' sendo obíigatóriâ a Íenovação de dois terços dos

ãonselhiiros titulares a cada gestáo.

§4o Por delibeÍar como óÍgáo colegiado' o presidente tem voto de mineNa'

§5o O voto seÍá sempre unipêssoal, náo sendo âdmitido' em hipótese alguma' por

procuração.

sEÇÃo !
DA COMPEÍENCIA

?o BTD - CUntT! !:Â/Pn

AÍt. 32. Compele a( Conselho Fiscal:

I - exercer vigilância sobrê a documentrção, os livros contábeis € os bens móveis e

imóveis;

ll - íiscaliza. o Plano Anual de TÍabalho, em consonância com o Planejamento de

Metas;

lll - analisar e emitir pareceÍ conclusivo, de aprovaçáo ou não, Gom ou sem rêssâlvas e

câda trimestre, sobre os balan§etes prévios da LPCC;

lV - emitiÍ parecêr, a qualquer momento, a pêdido ou..nâo do Consêlho de

Ãari^i"ir"iaó, refêrente ao desempenho flnanceiro e contábll' bem como sobre as

"iiriàáoà"'"'as 
operaçóes patrimoniais realizadas da LPcc, estendêndo essa

obrigaçâo a qualquer outÍa de suâs unidades operacionais;

V - emitir, obrigaloriamente, um parecer conclusivo geral e anual sobre a PrestaÇáo

Anual de Contas, com base ou não nos paÍeceres trimestrais

§1" Para bem exercêr suas elevadas íunçôes, o Conselho Fiscal podeÍá solicitar ao

ôonselho de Administraçâo a contralaçãó de especialislas em auditoria contábil ou

auditoÍes independentes para execulai taÍefas especiíicas e esclarecer dúvidas do

colegiado, de foÍma a emitir pareceres adequadamente abalizados'

§2o os Darece@s devem seí assinados por todos os consêlheiíos titulares Caso haja

iÀ"orOí*i" "olr" 
a aprovaçâo das contas lrimestrais ou anuais, o consêlheiro

discordante emitirá seu voto, com as re§salvas que entender necê3sáriâs, êm p€çe

;r;rtada, devendo esta ser entÍegue com o parecer dos demeis consêlhoiros'

§3ô Em se constatando irregularidades. o Conselho Fiscal recomendará ao Conselho dê

ÁdministraÇão a instauraçào de procedimento competente'
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sEÇÃo ll
DO PRESIDENÍE

Art. 33. Compstê ao presidente do Conselho Fiscal:

I - convocâÍ, dirigir € pre6idir as Íeunióes;

ll - a$inâÍ todos os documentos êmitiros;

lll - emitir voto de min6Íva nes Íeunióe§:

lV - dirigir e supeÍvisioner as 3tividades;

V - exercâr plenamonte a funçáo, tomando as mêdidas nêcêssárias paía o li€l e bom

sndamento des atividâdes da LPCC

sEçÃo lll
DO SECRÉTARIO

Art. 34. Competê ao secrêtário do Conselho Fiscal;

| - colaboraÍ com o pÍesidente no desempenho de suâs atribuições;

ll - secretariar as reunlóes, Íedigindo, assinando e arquivando as atas;

lll - recebêr, responder, aÍquivar ê manter sob sua responsabilidade os docuÍnentos

recebidos s êmitidos pelo Conselho;

lV - assinar, em coniunto com o presidente, os documenlos emitidos pelo Conselho
Fiscal.

PaÍágraío único. Compele 8o secÍelário adiunto auxiliaÍ o secretário e substitul-lo em

suãs Íaltas e impedimentos.

CAPíTULO V
DA SUPERINTENDÊNCIA É OA ADMINISÍRAçÃO GERAL

nTD - CUnlTirlÂ/tlíii
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Art. 35. Compêtká à Superintendêncie a administração executiva das âtividades

;;;t;;";; í;;i"ntraà"" p"t" LPcc, sendo constittridâ pelo superintendente

"áorJinaoor"" 
das unidades operacionais e gerentes, exlcutando' coordenando e

ã""iiã"áí eiias atividades, sob supervisâd e subordir'âçâo do conselho de

Administraçáo.

Art. 36. Dependerá de prévia aprovação do Conselho de Administraçâo a criaçáo de

qualquer gerência ou assêssoÍia da LPCC

Art. 37. os membros da Superintendência deverão ter formação superior completa e

notório conhecimento em geslâo e serão contratados ê dispensados pêlo Conselho dê

Adminislraçáo, a qualquer temPo

AÍt. 38. Tanto o superintendentê quanto os ÇooÍdenadores das unidades opeÍacionais

serão remunêrados de acordo com o Plano de CaÍgos e Sâlârios da LPCC

AÍt. 39. Compete à Superintendência:

l- çumprir e Íazer cumpÍit o Estatuto, o Regulamênto Geral, os Regulamentos' as

normas intemas, bem como a legislaçào aplicável à LPCC;

l! - dêsênvolver os trabalhos com zelo' eíiciência e eficácia;

lll - prsstar contas de suas atividad€s ao Conselho de Administraçáo bem como

inÍoímaçó€s que sejâm íequeridas por êle ou pelo Conselho Fiscal;

lV - elaboÍaÍ o Plaro Anual de Trabalho e seu respectivo orçamento e metas pâra o

exercício subsequerle.

AÍt. 40. Compete ao superintendente:

l- zelar pelo cumprimento e execuçào de todas ãs resoluçôês dâ SupeÍinlendência e do

Conselho de Administração:

ll - reprêsentar lêgalments a LPCC, judicial e eírajudicialmente, medlante outorga de

procuração especiÍica pelo presidente do Conselho de Administraçào;

lll - apÍesentar ao Conselho de Adminislraçáo relatôtio anual' balanço do exêrcÍcio Íindo

e demais demonslrativos Íinanceiros exigidos, bem como atêndeÍ à legislaçáo vigente'
píocedendo às publicâções necessárias:

lV - rubricar ê zelar pela guaÍda dos livros de atas das reunióes da SupeÍintendênciai

V - parlicipaÍ. quando convidado, da§ reuniÕes dos Conselhos de Administraçào e

Fiscal:
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Vl - indicar os o)ordenedorês, gerênles e assessores, a sêr relerendâdos pelo

Conselho de AdministÍaçáo;

Vll - supeÍvisionar pessoalmente as atividades dos cooÍdenadoros, gerenle§ e
assessorêa:

Vlll - conlretar assessorias e auditorias espêcializadas para estudos ê proielos, ad
referendum do Conselho de Administraçâo:

lx - constituiÍ Comissôes, de caráter lemporário, para estudo, proietos, análises e
ôutras finalidâdês, sob orientação do Conselho de Administraçáo:

x - coordenar a elaboração do Plano Anual de Trabalho e seu respectivo oÍçamento:

Xl - disponibilizar, tÍimestralmente e sempre que solicitado, os balancetes mensais a
quahuer ó.9ão da Adminislraçáo Superior dâ LPCC:

Xll - autorizar despesas, pagamentos e recolhimentos, bem como assinar contratos,
convênios e acoÍdos de interesse da LPCC, determinados em procuração êspecllica
oulorgãda pelo presidente do Conselho de Administraçâo.

Parágraío único. Toda e qualquer indicaçào de cooÍdenadores, geÍenles e assessores.
contratação de assessorias e auditoÍias, bem como constituição de Comissõês, devê
atender, quando da escolha dos nomes, aos crilérios de competência e especializaçáo
dos indicados, sendo que para tal o superintendente deve exigir a apresentação de
currículo acompanhado de documentos comprobatórios da espêcializaçào requerida.

TiTULo VI
DAS ELÊIÇÔES

Aí. 41. As eleiÇóeri paÍa o preenchimento dos cârgos integrante6 do Conselho de
Administreção e Conselho Fiscal da LPCC seráo sempre discipllnadas por um
Regimento Eleitoral próprio e de caráter permanente.

ParágÍaÍo único. O Regimento Eleitoral deverá determinar todas as competências da
Comissáo Eleitoral a seí designada, bem como as regras para cada fase do processo
de eleiÉo.
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Atl. 42. PaG desencadear o processo eleitoÍal, será constituída, a cada pleito, uma
Comissáo Eleitoral tormada po. três membros indicados pelo Conselho de
Adminiskação, recaindo a nomeação obÍigatoriamentê sobrê um membro do Conselho
Fiscale dois do próprio Conselho de Administração.
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Parágrafo único. A Comissão Eleiioral a quê se reíere o caput deverá ser nomeadâ até
60 dias antes das eleiçóes e seu trabalho se estenderá alé a posse dos eleitos,
observado o que dispóe o Regimento Eleitoral.

4n.43. As deliberaçôes da Comissão Eleitoral, quando não consensuai§, seÉo sempre
tomadas por maioria e registradas em ata.

Art. 44. A Comissáo Éleitoral gozará de autonomia no exêrcicio de suâ função, em
estÍila obgdiência aro presente Estaluto e ao Regimento Eleitoral, e poderá convocar
colaboradores parâ auxiliar nos trâbelhos eleitorais.

A.t. 45. O Regimento Eleitoral, uma vez elaboÍado e eprovado pelo Conselho de
Administraçáo e Íegistrado no Cartório de Regislro de Titulos competente. Podorá ser
âltêrado, a qualquer tempo, rBspeitando um pÍazo mínimo de dez mêsês antes da§
eleiçÕes, por delibeÍaÉo dos integranles do Conselho de AdministÍaçáo da LPCC.

Art. 46. O Regimento Eleiloral entrará em vigor após sua apÍovaÉo pela Assembleia
Geral e registro no mesmo Cartório Civilde Pessoas JurÍdicas em que está eÍquivado o

Estatuto.

oo ExERcÍcro FrNANcElRo, oo ,l[r'hooX'l onuaL DE coNrAS E oo pLANo
ANUAL DE TRABALHO

Art.47. O exercício financeiro da LPCC coincidirá com o ano civil. encerrando-so em 31

de dezembro de cada ano, para todos os efeitos administrativos e legâis.

Art.48. A PrestaÉo Anual de Conlas será composla pelos seguintes documentos e
inrormaçóes:

I o r€latório da administraçáo sobre os negócios sociais e os principais íatos
adminislÍativos do exerclcio rindo:

ll- a cópia das demonslrações ínanceiras;

lll- o perecer dos eu,jitores ind€pêndêntes;

lV- o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidenles, se houver, e

V- demais documentos pertinêntes a assuntos incluldos na ordem do dia.

AÍ1.49. Atê o dia 25 de íeveÍeiro de cada ano, a Superintendêncla elabora
Prestação Anual de Contas e encaminhará ao Conselho de AdministhYo.
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DA REFORMA ESTAÍUTÁRIA

ESTA ASSOCIATIVO F

Art.54. A reforma estãtulária da LPCC poderá seÍ desencadeada por proposta

Ítlndamentada do Conselho de Administração ou Fiscal, de íorma isolada ou coniuntra,

bem como por um quinto dos associados com direito a voto.

Art. 55. Toda e qualquer proposta de reísrma estatutária dêverá ser submetlda à

Assemblêia Gerel, que será convocada e§pecialmente para esse fm, e será decidida
pela maioria simples dos associados presentes, nos leÍmos deste Estatuto Social.

AÍt.56. Após aprovação pela As§embleia Gêral, devetá a reíorma oo Eslatulo §êr

registrada no carlór,o competente.
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Art. 50. Até o dia 10 de março de cada ano, o conselho Fiscal, após ânâlise da

Prestação Anual de Contas, emitirá parecer conclusivo.

Art.51. Até o dia 30 de março de cada ano, será realizada a Assemblêia Gêral

Ordinária, para apreciação da Prestaçào Anual de Contas.

Parágrafo único. A documentação pertinente à prestação anual de contas a ser

apreãada em Assembteia Gêral ôrdanária deverá seÍ colocadâ â disposiçào dos sôcio§

com no mÍnimo sete dias de antecedência.

Art. 52. Após apreciação pela A§sembleia Geral' dar-se-á ampla dlvulgaÉo para toda a

sociedade dos res[ lládos sociais alcançados, os quais seÍão encaminhados aos órgãos

compêlentes-

Art. 53. Até o último dia do mês dê novembÍo de cada ano, caberá à Supe'intendência

elaborar e encaminhar o Plano Anual de Trabalho e seu respectivo orçam€nlo ê o Plano

de Metas Iefêrentes ao exeÍclcio seguinte para o Conselho de Administração, que, por

sua vez, se pronunciará alé o di8 15 do mês de dezembro, podendo emendat, se assim

enlêndêr.

§1o O orçamento deve contemplar todas âs receitas, despesas e invêstimentos
previstos para o exercicio seguinte.

§2'O Plano Anual de Trabalho deve compreender todas as atividades programadas

para o exercicio seguinte, com o respectivo cronograma de execuçâo fisica

\
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TÍTULo IX
DO REGULAMÉNTO GERÀL

Arl. 57. Além do presênte Estatuto, as atividades da LPCC serão regidas por um
Regulamênto GêÍalcontendo regras complemenlaÍes aos preêeitos estatutários.

PârágÍafo único. O Regimento lnterno do Corpo Clínico do Hospital será elrborado por
seus próprios mêmbros, obedecendo às normas dos Conselhos FedeÍais ProÍissionais
e do presente Estaluto.

Art.58. O Regulamento GeÍal da LPCC seÍá elaborado, debatido e apÍovado Pelo
Conselho de Administraçâo, pelo voto Íavorável da maioria absoluta dos membros
presentes. num p.a,:o de até 180 dias a contar da data da aprovação do Estatuto.

Art. 59. PodeÍão propor alteraçóes no Regulamento Geral os Conselhos de
Adminislraçáo e Fis.)al, bem como a Superintendência.

ParágÍafo único. A volaÉo das alteÉçôes será feila pelo voto favoÍável da mâioria dos
mêmbros prêsentes.

Art.60. O Regulamento Geral será registrado no mêsmo Jartório Civil de Pessoas
Jurídicas em que está aÍquivado o Estatuto.

TíTULO X
DAS UNIDADES OPERACIONAIS

Art. 61. A LPCC contiaÉ com unidades opolacionais, êntre as quais as sêguintês:

I - Hospilal Erasto Gâertner;

ll - lnsiituto de Bloengenharia Êrasto GaertneÍ;

lll - CentÍo de PÍojelos. Ensino e Pesquisa;

lV - Rede Feminina de Combate ao Cáncer.

§1o À exceÉo da Rede Feminina, cada unidade operacional será administrada poÍ um
coordenador, conlÍatado para tal lim.
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§2o Os coordenadores serão remuneÍados de acordo corn o Plano de Cargos e SaláÍios
da LPCC

§3o A pÍesidenle da Rede Feminina nâo terá Íemunerâçáo e Será eleita pelas

volunlárias da unidade, conforme seu Regimento lnterno.

§4o O Conselho de Administração, dependendo das necessidades e convenlências da
LPCC, poderá, a qualquêr tempo, criar ou extinguir unidades operacionais, à exceÉo
daquelas previstas no aÍt. 61, incisos I a lV.

Art.62. O Rêgulamento Geral deÍlnirá as atÍibuiçôes, o íuncionamento, as áreas de
atuação e a eslrutura orgánicâ de cada unidade operacional.

Art.63. A dissoluçáo e a extinção da LPCC ocoÍrerão quando

| - for impossivel sua manutenção, por falta de recursos;

ll - houver impedim(,nto legislativo;

lll - deixar de cumprir sua função social.

§1o A dissoluÉo e a oíi.ção podem ser p.ovocadas por proposta fundâmentada do
Conselho de Administraçáo ou Fiscal, de forma isolada ou conjunta, ou, ainda, por
solicitação de um terço dos associados.

§2o A dissolução e a extinção serâo deliberadas em Assembleia Geral Êxtraordinária,
específica para esse fim. pelo volo fâvorável de dois terÇos dos âssociâdos.

§3'Em caso de dissolução ou extinçáo da LPCC, o eventual pâtrimônio remanescenle,
desconiado o passivo e respeitados os diÍeilos de terceiros, seÍá destinado à ouhâ
êntidadê congênere ou â uma entidade pública, indicadâ por deliberação da mesma
Assembleíâ que a dissolveu.

§4' Aprovadas a dissolução e a extinçâo da LPCC, caberá ao Conselho de
Adminiskaçáo êxecutaa todos os atos pendentes e tendentes à liquidação, a Íim de seÍ
cumpndo rnlegralmente o §30 deste arligo.
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TíTULO XII

DAS DISPOSIçÓES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Arl. 64. o regime de contralaçâo dos funcionários da LPCC é o da Consolidâçâo das

Leis do Trabàlho (CLT) e, pera i§so, íespêiler-se-á o Plano de Cargos e SaláÍio3 que

será aprovado pêlo Conselho de Administraçào

Art. 65. O Conselho de AdministÍaçáo e Conselho Fiscal permaneceráo com a estrutura

eleita nos leÍmos do Estatuto anterior até a próxima eleição, â ser realizada em 20'16,

ocasiâo em que devêráo ser aplicâda§ as regras deste Estaluto.

Art. 66. As dwidas ou omissôes advindas da inlerpretaçáo do Estatuto, do

Regulamenlo GeÍal e dos Regimêntos em gêral. de Íorma isolada ou conjunta, seíáo
íesóNidas pelo Conselho de AdministraÉo e, em últimâ instância, pela Assembleia

GeÍal.

Art. 67. O presente Estalulo entrará em vigor na data do seu regislro no Cartóío Civil
de Pessoas Jurldicas.

Art. 68. No prezo d) até '180 dias após a deliberação da Assembleia Gerel sobÍe a
presente alteraçâo e5tatutária, seráo votados o Regulamenlo Geral, os Regimentos e o
Código de t:tica pelo Conselho de AdministraÇáo

Curilibã,22 Novembro de 2017 'I
I
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Ata n" 55t - Reuniâo ordiruíria do conselho de Âdministração da Liga paranaense de cornlratc ao
l2 de Abril 2021' as l9h00min' de forma on-rine na plataforma Miciosoft Teams. Reüoiram-sc os
convidados conforme lista de presença, para I pauta do diai
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L AE BAT
CANC R. NA FORMA BAIXO

SAIBAM, quantos este público instrumento de procuração virem, que aos
seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (06/O7 /202L),
nesta cidade de Curitiba, capital do Estado do paraná, em cartório: 1-
DAS PARTES: compareceu 1.1. OUTORGANTE: a L|GA pARANAENSE DE
COMBATE AO CANCER. pessoa jurídica de ã'iãiiã-Jrivado sem fins
lucrativos, sob a Íorma jurÍdica de associação ctvil, com sede à Rua Dr.
Ovande do Amaral 201, bairro Jardim das Américas, Curitiba.pa raná,
CEP;81.520-060 e e.mail nâo informado, inscrita no CNPJ/MF sob n."
76.591.049/0001.28, com seu Estatuto Social arquivado no 2o TÍtulo e
Documentos de Curitiba, protocolado e microÍilmado sob n.o lLOl999,
registrado sob n.0 154-033, no livro AM.001, em 05/01/201g, arquivada
neste cartório, no livro O97-CS, Íolhas O83,/110 e, certidão de breve
relato expedida em 0l/O7 / 2Oil., arquivada no Iivro 193-CS, Íolha 267,
neste ato representado por seu presidente do Conselho de Administracão:
Séreio Ossamu loshii, brasileiro, nascido aos Og/Og/1964jlho de
Takashi loshii e de Etuco loshii médico, divorciado, o qual declarou não
manter nenhum vínculo que conÍigure união estável, na Íorma prescrita
em lei, portador da Cédula de ldentidade n." 1.903.652.9/SESP.p R,
inscrito no CPF/MF sob n.. 47O.447.489-53, residente e domiciliado em
Curitiba e com enderêço proÍissional na Liga o qual representa, eleito
para o triênto 2O2l / 2023, através da Ata n." 559 . Reunião Ordinária do
Conselho de Administraçâo da Liga paranaense de Combate ao Câncer,
Íicando arquivada no livro 193-CS, foiha 266. 1.2. OUTORGADO;
ADRIANO ROCHA LAGO. brasileiro, nascido aos 06/0l/tg7o, fitho de
Flodomir Rocha Lago e de Jacilda Goetten Lago, casado, administrador,
Cédula de ldentidade R.G. 4.107.199.0/SESÉ.PR, inscrito no CpFlMF
sob n." 748.990.319.04, residente e domiciliado à Rua pedro Skora 04,
bairro Tingui, Curitiba.Paraná, CEp: 82.600.330, e endereço eletrônico
não informado.2. DA IDENTTDADE E CAPACIDADE OA OUTORGANTE: Apresente, consoante os documentos exibidos, juridicamente capaz e
identiÍicado como o próprio por mim Willian Corrêa da Silva, Escrevente
Juramentado, do que dou Íé. 3. DÂ OUTORGÂ DE pODERES: pela
outorgante me foi dito que por este público instrumento nomeia e
constitui o outorgado como seu bastante procurador. 4. DOS pODERES:
a quem confere poderes amplos gerais e ilimitados, respeitando os
termos do seu Estatuto Social, para praticar todos os atos próprios de
administração e gêrência de todos os negócios da mandante. podendo
para tanto l)- representar a Liga paranaense de Combate ao Câncer em
seus compromissos jurídicos e institucionais, nos termos do seu Estatuto
Social, perante as entidades e órgãos de direito público e privado; ll)-
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tratar de assuntos de interessê da entidade perante instituições
financeiras e instituiÇões bancárias; H)- cerebrar contratos de abertura e

0303-P 296V

encêrramento de contas bancárias; lV)- celebrar contratos de mútuo
bancário; V)- celebrar contratos de repactuação de dívida quando os
te rmos não forem elevârl os de ilegalidade ou lesividade aos interesses da
entidade; Vl). celebrar contratos de câmbio; Vll). efetuar aplrcações e
movimentações Íinanceiras; Vlll)- eÍetuar saques; lX)- efetuar pagamentos
por meio de emissão de cheques ou por via eletrônica; X)- efetuar
depósitos e retiradas mediante recibos, solicitar saldos e extratos de
contas; Xl)- receber e emitir ordens de pagamento; Xll)- requerer talõesde cheque; XIll). requerer vistas ou cópias de documentos e
demonstrativos financeiros perante as entidades Íinanceiras perante as
entidades competentes para fornecê.los; X lV)- requerer a retiÍicaçâo ou
anotação em informações constantes em banco de dados de caráter
público; cumprir exigências e praticar enfim, praticar todos atos
necessári os e próprios da admlnistração da mandante, todos os demais
atos necessários ao cabal e Íiel desem penho do presente mandato. 5. DO
SUBSTABELECIMENTO: Sendo yedado o seu substabelecimento. 6. DO
PRAZO: A presente procuração pública terá prazo de validade de
indeterminado, podendo ser revogado a qua quer momento pela
outorgante. 7. DAS DECLARAÇÕES DA OUTORGANTE: l)- que a nome e
dados do outorgado, e a extensão e conteúdo dos poderes foram por elaÍornecidos e conÍeridos, responsabili zando.se civil e criminalmente,
inclusive quanto aos documentos ora apresentados, ciente das sa nÇões
previstas no artigo 299 do Código penal Brasileiro; ll)- que conÍeriu ospoderes outorgados, qualificaÇão do outorgado, objeto, prazo,
poss ib i idade ou vedação de substa belecimento, e todas as demais
cláusulas principais e acessórias, estando tudo em conformidade com a
sua solicitação; lll)- que estando todos os termos deste ato condizentes
com a sua vontade, declaro u, ainda, ter sido alertada por esta serventiade que os êlemêntos dêcl aratórios deste instÍumento são inalteráveis
após a assinatura, de modo que eventuais correções somênlê serão
levadas a eíeito mediante a lavratura e cobrança de novo ato; IV! que Íoi

nsêlhada por esta Serventia que o outorgado ao uti lizar este
rumento, deverá agir com probidade, correção e boa. fé, sendo que o
smo responderá por eventuais faltas ou excessos cometidos, na Íormaprescrita pelo Código Civil Brasileiro. g, DO FUNREJU S: A importância

devida ao FUNREJ US, no valor de Rg 2O,87, será recol hida até o dia útilsubsequente à data da lavratura do ato, pela guia número
140000000070 46429-0, em cumprimento ao artigo 658, § 1., V, artigo667, XVl, artigo 675, Xil, ambos do Código de Normas do ForoExtrajudicial do Estado do Paranâ, ao artigo 3o, inciso XXV, da Lei
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Ofício-Circular n' O2/2OL5/DA, itens 2 e 3.9. DÂ LÂVRATURA E

FINALIZAçÃO: O presente ato Íoi lavrado obedecendo às normas
previstas no Código de Normas do Foro Extrajudicial da Corregedoria

Geral da Justiça do Paraná. Assim disse a outorgante, do que dou Íé, me

pediu e eu lhe lavrei este irlstrumento, que Íoi por ela lido, e, cumpridas
todas as exigênctas legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato, aceita
e assina.. O presente instrumento foi protocolado com Protocolo Geral

sob de n.o O2412/2O2L, e Protocolo interno do Sistema Notas sob n.o

OOO25547 em data de hoje. Eu, (a) Willian Corrêa da Silva, Escrevente

Juramentado, quea conteri e lavrei a presente, Legalmente

subscrita. (a.a) SÉRGI SAMU lOSHll. Nada mais. Trasladada em

seguida. E

Escrevente

CUSTAS:

(Willian Corrêa da Silva),

Juramentaáo, conÍeri, subscrevo e assino em público e raso
u

Ji
TABELIÃO R$ 83,46
YRC'S 384,62
FUNREJUS R$ 20,87
/ss R$ 3,34
FUNDEP Rg 4,17
sEto R$ 1,80
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NAC]ONAL DA PESSOA JURIDICA

NÜMERO OE INSCRIÇÃO

76.591.049/0001-28
ÍíATRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCRTçÃO E OE SITUAçÂO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURÀ

06/oitl'1967

DO ESÍABELECIMENÍO (NOME OE FANTÂSIÂ) PORÍE

DEMAIS

IGO E OESCR OAATIVIDADE ECO

86.10.1{í - Atividados ds atondimsnto hospitalar, excoto p.onto-socorÍo ê unidados para alondimonlo a urgôncias

IGO F ÔESC oas aTrvtoAoEs Eco SECLT rÂs

Nào iníormada

DIGO E OESCF

399.9 . Associação Privada

NÚMERO

20'l
COMPLEMENÍO

CASA

CEP

8't_520.060 JD DAS AMERICAS
MUNICIPIO

CURITIBA PR

ENOEREÇO ET rco TELEFONE

(041)3663.233

ENTE FEDERAÍIVO RES VEL (EFR)

srT

ATIVA
DATA OA SITUAÇÁO CAOASTRÁI

06/09/2000

MOÍ|VO OE S

slÍu^ÇÀo EsPEctÂL DAÍA DA SÍÍUAÇÃO ESPECIA!

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 20'18.

Emitido no dia 03/06/2022 às 08:58:07 (data e hora de Brasília).

1t1

NOMÉ EMPRESARIÁL

LIGA PÂRANAÉNSE OE COMBATE AO CANCER

LOGRÂDOURO

R DR OVÂNDE DO AMARAL
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CERTIFICAMOS, na forma da lei, quê, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, NÃO CONSTAM,

até a presente data e horâ, PROCESSOS de classes CíVEIS em tramitaçáo contra:

Certidão emitida em: 0110612022 às 15:19:14 (data e hora de Brasília)

Observaçôes

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, Por qualquer interessado

no site do TRTBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4â REGIÃO endereço http://www.trf4-jus.br/autenticidade, poÍ

meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa Íealizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espÓlio

Íigure como parte;

c) Nos casos do § 1" do art.40 da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta

será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo inleressado e

destinatário;

d) CeÍtidáo expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 12112010 e da Re§oluÉo CJF n

6801202Oi

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4u Região (Processo EletrÔnico) até 31/0512022 às 20:00
Tribunal Regional Federal da 4â Região (Processo Papel) atê 31/05/2022 às 2O:OO

JF Parâná (Processo ElêtrÔnico) até 3110512Q22 às 23:30
JF Paraná (Processo Papel) até 3110512022 às 20:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 31/0512022 às 23:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 3'l10512022 às 21:30
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 3110512022 às 21:30
JF Santâ CalaÍina (Processo Pâpel) até 3110512022 às 20:30

f) Certidão uniÍcada do 1o e 2o graus da Justiça Federal da 4" Região.

NUMERO DE CONTROLE:
CODIGO DE VALIDAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4" REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CíVEL

ADRIANO ROCHA LAGO

OU

CPF n. 748.990.319/04

3088757

1917781499
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉruO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
N" 58189872022

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de

Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, NÃO CONSTA decisão judicial

condenatória com trânsito em julgado* em nome de ADRIANO ROCHA LAGO, nacionalidadc
BRASILEIRO, Íilho(a) de FLODOMIR ROCHA LAGO e JACILDA GOETTEN LAGO,
nascido(a) aos 06/01/1970, natural de CURITIBA/PR, documento de identificação 41071990
ssP/PR, CPF 748.990.319-04.

Observações:

l) *Certidão expedida nos termos do AÍt. 20, PaúgÉfo Único do Código de Processo Penal. 'Nos ateslados de
antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à

instauação de inquérito contra os requerentes";
2) CeÍtidão expedida gratuitamcnte poÍ meio da Intemet em conformidade com a lnstruçào Normativa o'005/2008-
DGiPF:
3) Ests c€rtidÃo foi erpedidr com brse nos dados informrdos e some[te será válidr com I apresent!§ão de
documento d€ idêntificacío pÊrÀ confirmrclo dos dados:
4) A autenticidade desta ceíidão DEVEú ser confirmada na página da Polícia Federal, no endereço
(http://www.pf.gov.br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.

Brasilia-DF. l5: l7 de 0l/06/2022

l[illllffi
58189872022
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Nome:

Número do RG:

Nome mãe:

Nome pai:

Data nascimento:

Naturalidade:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA
POLICIA CIVIL DO PARANÁ

lNsTrruro DE TDENTTFTCAÇÃO DO PARANÁ
SETOR DE tN FORTVIAÇÔES CR trr/ truRtS

ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

ADRIANO ROCHA LAGO

4107199-0

JACILDA GOETTEN LAGO

FLODOMIR ROCHA LAGO

06/01 /1 970

CURITIBA/PR

Documento emitido nos termos do artigo 20 do Código do Processo Penal, Dec. Lei na

3.689/1941 e artigo 202da Lei de Execução Penal, Lei ne 7.210/1984.

IANCUG cotTl ItcflÉLoTTo
,À,,;à,i.6 ri;n,,rÀ ;/

1- A aulenlicilade desle documnto podêrá sar cohlinÍadâ no sitê ww.i,pigov.br inÍoru.do ã chave 5V473V, ou acessando o OF€ode ao bdo
2- Documnlo €trújdo.m t huda(§)-Página 1 de 1

PCPR
Rua Pedro lvo. 386 - Cenlro - Cu liba PR - CEP: 80.010-020

Forct 141,\3320-2729 - e-mailr címinal@ii.pÍ.qov.br

38

A pessoa acima qualiÍicada não possui antecedentes criminais no lnstituto de

ldentificação do Paraná, até a presente data.

CURITIBA, 03 de junho de 2022

ü
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Rocoita Federal do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À D|VIDA ATIVA DA UNIÃO

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscÍever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos teÍmos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para Íins de certificação da regularidade Íiscal, ou ainda náo vencidos; e

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos eÍeitos da certidão
negativa.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenlicidade na lnleÍnet, nos
endereços <http://ÍÍb.gov.br> ou <http:/ 

^,ww.pgfn.gov.br>.

CeÍtidão emitida gratuitamente com base na PoÍtaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de2l1Ot2O14
Emitida às 13:22:05 do dia 30103120?2 <hoÍa e data de BÍasília>.
Yálida até 26t09t2022.
Código de controle da certidáo: 3FCE.707D.745E.0E85
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

or,

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Ílliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. ReÍere-se à situaÉo do
sujeito passivo no àmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as conlribuiçÕes sociais previstas
nas alíneas'a'a 'd' do paÍágÍafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de24 de )ulho de '1991.

Nome: LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 76.591.049/0001-28

2. conslam nos sistemas da ProcuradoÍia-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Oívida Ativa da Uniâo (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do aÍt. 151 do CTN, ou
garanlidos mediante bens ou direitos, ou com embaÍgos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certiÍicação da regularidade fiscal.
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Gertidão Positiva
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
N" 026888í6't-58

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 76.591.049/000í -28

Nome: LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER

Obs.: Esta Certidão engloba lodos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de
natureza Íibutária e não kibutária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

Válida até 3110712022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr. gov.br

UNtÁO9t o<
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Eoitido vla lntemot Püàtica 101n6n022 15:21:10)

\\l

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certiÍicamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos ll, lll e/ou
Vl, do art. í51, do Código Tributário Nacional (Lei 5.17211966).

ú
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CERT|DÃO FOSITNA COM EFEITO DE NEGAT]VA

oE DÉBIToS TRIBUTÁRIoS E DiVIOA ATIVA MUNICIPAL

o
2

Carlidão no:

CIPJ:

l{ome:

9,5ô6-3ã

76,íI1-$!ym0t B

LIGA PAR/qMEI§E tE @rffiA'IE AO CâI{CER

Ressalvado o direÍto de a Fazendâ Priblica Munrcipal rnscÍEvêr e cobrâÍ débttos de responsabiftdãdê do sujêitô pâssrvo

aciÍna identiÍicaô arnda não íêgislrados ou qüe venham a ser aprrados. é certiÍicado que:

Conslam débàos tÍibíários € nâo tÍihttáíios adÍfuislrados p€la SecÍetada Müntcipel dê Finanças (SMO ou pela

PÍocúradoÍia Geral do Municiyio (PGM), com êxigMida& suspensa, nos temos do âÍt- 151 da Lei 5.í72, de 25 de
outub,ro de 1965 - CócÍgo Trihnâio tlacional (Cf$ e Lei Complernentar 40/200í. gEranlidos mediarúe bens e
dirêilos, ou com embaígos da Fâzêndâ Priôlicâ êm píocessos de execução fiscãl ou objêb dê decisão iudicial quê

delernina sua desconsideração para fins de certiÍicação da ogruladdade fiscal.

A certidii,o expedida em nomê dê pcssoaiddic: abÍenge todos os eslabelecimerlos (máriz e filiais) câdastredos no
Muflis'Fo de GJítibe.

Esta certidâo compíRêndc os Tnbulos lrobiliáÍios (mposlo sobÍe sêrviço - §S), Tdbríos lmobiliários 0mposlô Ptêdiel
ê TeÍlitoíial tlrbano - FTIL lmposb sobre a TránsÍ ssão de Bêns hnóyêis Hswivos- ÍIBl e Contribução de
Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia s outros dóbitm nxroicipats iascrilos em d'vida aliva.

A revogaçâo da suspensão de exigbilidade implica na imcdata revogaÉo da CPEN e d€ seus efefios, respondendo o
Contribuinro por eventuais alos amgulaíes.

C,ertrdão eniüda com base em dêteÍrinação ldicjâ|, confoÍms núÍnsÍo de píolocú 01{79469/2022
lf Processo Judicial: 000273*85.2020-8. 16,@01
EÍ tida às 11.37 do dÁa 051É1N2.
Servidor responsável pêla .flissão. Oscâí QuâdÍos &unctli Matn-Círla nc 88007.
Constam dáffios de IPTU/TCL 20ffi, 2010 z 2020, 2021(yoc. 144-73,A2't] e 20?2:(voc. 01-16876121) imôvel de l.F.
1í 1't2.003.0004 e ISS Retido na Fofllê (Diteísnçe) 2012 a 2016. Cedidão exper$da por foça de linÍnr concedida na
Ação DedaÍatóno.
Código de aulenücidadê da cêÍtidão: ffD0E10A6O154SE/I6A7E3242,|8968€F356
Quel$rêr rÀsure ou ernênda invelidará ests docuÍnenlo.

Válida ate 03108/Z)22 - Fom€cimento Grrtuito

Você tembém pode validaÍ e autenticjdade
da ceÍtidão utilizando um leitor de QRCode

A autenticrdade desta ceÍlid,iio deverá
htt ps.//cn&cadadao. cr.nitiba. pr. gov. blCeÍtidâo/Vdi dâÍCert&.

hiipr /sÉ<d.dó oftb. pÍ coyb./LÉt !.mc.riido.rP.$.JundÍJL'st !..ic.nid6r?nud6cnpF70.591.0a9/o0or23

PREFEITURA MUN|CIPAL OE CURITBA
SECRETARIA tUNlclPAL DE PI-ANE r,AilEl{To, FII,|ANçAS E oRçAtENTo

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

ssÍ conftíÍnada no endeícço

u
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Cá,,,;íA
CAIxA ECoNÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 76.s91.049/ooo1-28

Razão SocialílGA PARANAENSE DE coMBATE Ao cANCER

Endereçot R DR oVANDE DO AMARAL 201 / IARDIM DAs AMERICAS / cURmBA / PR

/ 81520-060

A caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da L]ei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:3 U0512022 a 2910612022

Cêrtificação Número: 2022053102034413366610

Informação obtida em OUO6|2O22 15:27:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.Eov.br

https://consulla-cí.caixa.gov.br/consultací/pages/consultaEmpÍegadorjsf 1t1

(/
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PODER JUDICIARIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO ITBGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀ3ÀLHISTÀS

NOMC: I.,,IGA PARANAENSE DE COMBATE ÀO CÃNCER (MATRIZ E FILIAIS)
cNP,f : ?6 . s91.049/000r-28
CerEidão n": 77 480560 /2022
Expedição: 07/06/2022, às 15:28:44
validadet 28/LL/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediÇão.

certifica-se que rJrcÀ PÀRÀNÀENSE DE coHBÀTE Ào cÀl{cER (MÀTRrz E Frr,rÀrs)
, inscrito(a) no CNPJ sob o n' 76.591.049/ooor-28, NÃo coNsrÀ como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores TrabalhisEas.
certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabal-ho, acrescentados pelas L,eis ns.ô ]-2.440/20L1 e

L3.467 /201-7, e no AlLo 0l/2022 da CG,JT, de 21 de janeiro de 2022.
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a emprêsa em relação
a todos os seus estabelec imentos , agências ou filiais.
A acêitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFOR}.IAÇÃO IMPORTÀTITE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplenEes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimêntos determinados em Lei; ou dêcorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Concilíação Prévia ou demais títul-os que, por
disposição lega1 , contiver força exêcutiva.

FLS
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Dúvidas e sugêstões: cndt"tsE. i us.b!
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oANEXO II

EDITAL CHAMAMAMENTO PÚBLrcO N." 03/2022

CONVOCAçÃO PÚBLICA PARA QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAçÃO SOCIAL
ÁRea ol sAúDE No Âuaro Do MUNtcíPto oE uNÁo DA vlroRlA/PR

DECLARAÇÃO UNIFICADA

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, paÍa os Íins de habilitação, no Edital de Chamamento

Público 0312022 - Processo Administrativo no t*/2022, instaurada pelo Município de União da

Vitória - PR, que a empresa:

1. EXAMINAMOS cuidadosamente o edital e seus anexos, e nos inteiramos de todos os seus

detalhes e com eles concordamos, bem como todas as dúvidas eiou questionamentos

Íormulados íoram devidamente esclarecidos. Estamos cientes e aceitamos todas as

condições desse processo de chamamento e a elas desde já nos submetemos:

2. CUMPRIMOS ao disposto nos incisos XXXlll do art. 7o da Constituição Federal e inciso V

do aft.27 da Lei Federal no 8.666i93, dê que não emprega menor de í8 anos em tÍabalho

noturno, perigoso e insalubre e náo emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o
caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao

Decreto Federal no 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei no 9.584, de 27

de outubro de 2O02;

3. DECLARAMOS ainda, sob as penas da Lei, que até a presenle data inexistem Íatos

impeditivos para a habilitação no presente Processo de Chamamento, e que estamos cientes

da obrigatoÍiedade de declarar ocorrências posteriores.

4. DECLARAMOS ainda, sob as penas da lei, que náo fui declarada lNlDÔNEA para licitar ou

contratar com a AdministraÇão Pública, nos termos do inciso lV, do artigo 87 da Lei Federal

n.o 8.666/93 e alterações posteriores, bem como quê comunicarei qualquer fato ou evento

superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação
quanto à câpacidade jurídica, técnica, Íegularidade fiscal e idoneidade econômico-Íinanceira.

5. DECLARAMOS ainda, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro societário cônjuge,

companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, ate

o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR
que impossibilite a participaçáo no referido processo;

Curitiba, 06 de junho de 2022.

1..
LÁCO:74399031904 #

NAENSE DE COMBATE AO CÂNCER
Adriano Rocha Lago

RG: 9.í07.í99-0
CPF: 748.990.3í9-04

LIGA P
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Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Liga Paranaense de Combate ao Câncer,

inscrita no CNPJ sob o no 76.591.049/0001-28, estabelecida na Rua Dr. Ovande do Amaral,

no 201 , bairro Jardim das Américas, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, prestou

serviços à NossA sAÚDE - OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA A

SAUDE, CNPJ no 02.862.44710001-03, estabelecida na Rua Júlio Perneta, no 71, bairro

mercês, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná Paraná, detém qualificação técnica para

Administração de Hospital com mais de í00 leitos.

lnformamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos

apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas

obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cidade, 11 de novembro de 2021.

NosSA SAÚDE - operadora e Planos Priva OS

LCI[,,14R

ncia à Saúde Ltda

»
§E»Í. l.lútio Perneta, Tl I Mârcê§ | Curitiba I Fone:41 324&47oo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Dulcimar De Conto - Direçâo Geral

CPF: 636.109.229-15

/,
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DECLARAçÃO

UNIMED CURITIBA - SOCTEDADE COOPERATTVA DE MÉD'COS, Cooperariva

de 1o grau devidamente constituída, registrada na OCEpAR - Organizaçâo das

Cooperativas do Estado do Paraná sob n.o AO - 2gten2, atuando como

Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde, regiskada na ANS -

Agência Nacional de Saúde Suplementar sob no 30470-1, registrada na Junta

Comercial do Paraná sob no 4140000865-7 e cadastrada no CNPJ/MF sob no

75.055.772/0001-20, com sede na Avenida Affonso Penna, no 297, Bairro Tarumã,

Curitiba/PR., CEP: 82530-280, doravante denominada simplesmente UNIMED

CURITIBA, declara para os devidos fins que a LIGA PARANAENSE DE

COMBATE AO CANCER - HOSPTTAL ERASTO GAERTNER pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob no 76.591 .049/0001-28, com sede na Rua

Doutor Ovande do Amaral, 20'l - Jardim das Américas - Curitiba/pR, CEp: g.t 520-

0ô0, integra a sua rede de prestadores de serviços credenciados para prestação

de serviços hospitalares para atender os beneficiários do sistema Unimed, na árêa

de abrangência geográfica da UNIMED CURITIBA, desde 01/01/1988.

Curitiba, 1'Í de Novembro de 2021.

FLS
o,

Dr. Rach
Diretor P reside te

a (\
q
rô
c!

I

I
C' Coor..ór. tir.ri.cr.6d

"Coop.r.tMsmd crmlnho p.tã . d.moú:dã. ã p..2.'

rr.: ..r.,.i i:r:.,:ii,.i ;lir; 1.,i::-ir,'
Av Aífonso Pênnâ,297 - Tarumã
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DECLARAÇÃO

Declaramos que o prestador LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER,

inscrito no CNPJ sob no 76.591 .049.0001-28 presta serviços de Hospital Geral, na

cidade de Curitiba - PR, por intermédio de credenciamento com a Fundação

Copel, conforme Contrato no 'l 158 firmado em 1 5/03/1 996 até a presente data,

sem interrupção dos serviços.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Curitiba, 16 de Novembro de 2O21

Carlos Borges Machado
Gerente de Saúde
Fundação Copel de Previdência e Assistência Social
cNPJ 75.054.94010001 -62
GSÂ./NNÉCRO

(41) 38836000 | R. Treze de Maio, 616 | São Francisco | 80510.030 | Curitiba I PR I www.fcopet.oro.br
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Rua Francisco Torres, ne 830 - Edifício Laucas - Mezanino

centro - cEP 80.060-130 - Curitiba/PR

Fone: (41) 3350-9349 - (4U 33s0-9365
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OÍido n.' 2322021 - CMS Curitiba, 14 de dezembro de 2021

Prezado Senhor,

Atenciosamente,

Adilson Alves Tremura
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Cuitiba

Senhor
Renato Galvão de Oliverra
Assessoria Comercial / Novos Negócios
Hospital Erasto Gaertner

qg

O Presidente do Conselho Municipal da Saúde que subscreve, em exercício no

Conselho Municipal de Saúde de Curitiba - Gestão 202012023' conforme sua

correspondência eletrônica recebida em 11.11.2021 referente a Declaração Tecnica da

Liga Paranaense de Combate ao Cáncer, inscrita no CNPJ sob o no 76.591.049/0001-28'

estabelecida na Rua DÍ. Ovande do Amaral, 201 , Jardim das Américas, Curitiba/PR' presta

serviços ao Município de Curitiba - Pr, na condição de Centro de Referência de Alta

Complexidade em Onmlogia.
Temos a informar que o Conselho de Saúde de Curitiba Saúde é um órgão de

caráter permanente, deliberativo e flscalizador da execuçáo da política de Saúde' inclusive

sob os aspectos econômico e financeiro. Seus integrantes precisam participar de todas

as etapas, de modo a poder influir, criticar e acompanhar a execuçáo do Planejamento de

Saúdê de seu Município.
Conforme a solicitação da interessada entidade, entretanto consta na Portaria n.o

46 de 04 de maio de 2021, indicação dos conselheiros do segmento de usuários

representantes de entidades de abrangência Municipal que compõe a Comissão de

ContratualizaÇáo da Secretaria Municipal de Saúde. Esta comissão se reúne conforme

contrato celebrado n.o 463 FMS entre a SMs/Hospital Erasto Gaertner e vem

acompanhando o desempenho nos serviços contratados com o município âtravés dos

atendimentos na prestaÇão de assistência aos usuários do SUS Curitiba e das suas metas

quantitativas e qualitativas contratualizadas, dentro da sua capacidade técnica e

operacional, até a presente data e mesmo com o Decreto Municipal n.o 421, de 16 de março

de 2O2O, que declara Situação de Emergênciaem Saúde Pública no Município de Curitiba.
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ATESTADO OE CAPACIDADE TÉCNICA
Atestamos, para os devidos fins, que a Liga paranâense de Combate ao

câncer, inscrita no cNpJ sob o no 76.s9í.04grooo1-2g, pn.stou ssrviços à
Secretaria de Estado da Saúde do paraná.

A atuação ao combate direto à pandemia em decorrência do novo corona
vírus, no perÍodo de julho de 2020 à abril de 2022 com o objeto contralual de
"gêrenciamento, operacionarização e execução das ações e serviços de saúde no
Hospital Regional de Guarapuava, em conformidade com os princípios do
sistema único de saúde, com caraclerísticas de hospitar de campanha para
atendimento excrusivo aos usuários do sUS com quadro crÍnico compatíver com a
infecção por coronavírus-covrDíg, regurados pera centrar de Reguração do Estado
do Paraná".

lnformamos ainda que a prestaçâo de serviço acima reÍerido apresentou bom
desempenho operacionar, tendo a empresa cumprido o @ntrato, nada constando
que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Atenciosamente,

Aurora Rodrigues Marques
Fiscal de contrato

Coordenação de GestÊio de SeMços próprios

Vivian Patrícia Raksa
Coordenadora

Coordenação de Gestão de Serviços próprios

VinÍcius Augusto Filipak
Dirêtor

Diretoria de GestÉio em Saúde

Secret íla da Saúde do paraná

_ CoordenaÉo de GostÉio dê S€rviços próprios
Rue Pi$riÍi, 170 - Cudtibe-paraná ; iee: aOâSo-t+O
Fonê (4'l ) 3330-4531 | e-mait: dupsesa@gmait.com
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