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Estatuto Consolidado de acordo com Emendas Estatutarias e com o
Codigo Civil Brasilciro 2002

Conforme decisao da Assembleia Geral Extraordinaria ocorrida em 29 de abril do ano de 2016, na sede da
Fundaÿao Leandro Bezerra, por decisao unanime dos associados, fica consolidado na forma que segue
adiante os Estatutos Sociais da FundaÿSo Leandro Bezerra de Menezes, com as devidas alteraÿoes

Estatutarias.

Art. 1° - SEQAO IV - Do Conselho Fiscal - Art. 21°A - A Fundafao Leandro Bezerra de Menezes tera
um CONSELHO DE FISCAL exclusivo para o nucleo de gestao no municipio de FORTALEZA.
Baragrafo Primeiro-A formaÿao do CONSELHO DE FISCAL para o nucleo de gestao no municipio de
. JRTALEZA e normas de funcionamento, serao conforme o disposto no Art. 21° e Art. 22°.

Art. 2° - SEQAO V - DO Conselho de Administrate - Art. 22°I - A Funda9ao Leandro Bezerra de
Menezes tera um CONSELHO DE ADMINISTRAÿAO exclusivo para o nucleo de gestao no municipio
de FORTALEZA.
Paragrafo Primeiro - A formaÿao do CONSELHO DE ADMINISTRA£AO para o nucleo de gestao no
municipio de FORTALEZA sera conforme o disposto no Art. 22°B.
Paragrafo Segundo - O CONSELHO DE ADMINISTRAÿAO exclusivo para o nucleo de gestao no
municipio de FORTALEZA sera presidido por um de seus membros empossados, escolhido em votaijao

direta entre os membros do proprio eonselho.
Paragrafo Terceiro — As normas de funcionamento, atua<to e competencia do CONSELHO DE
ADMINISTRAÿAO para o nucleo de gestao no municipio de FORTALEZA, sera conforme o disposto na
Se9ao V, e seus artigos. O Estatuto Consolidado ja se encontra com as devidas inclusoes aditivas
anteriores.

O Estatuto Consolidado ja se encontra com as devidas inclusoes aditivas anteriores.

..Ata da Assembleia Geral Extraordinaria com o objeto da convoca9§o, o quorum para realiza9ao do ato,
bem como as delibera96es que aprovaram a consolida9ao dos estatutos esta devidamente transcrita,
registrada, contdm as assinaturas dos membros que participaram da Assembleia Geral, assira, como uma
copia integral dos estatutos segue rubricada e ao final subscrita por todos.

A presente consolida9ao estatutaria, entrara em vigor a partir do seu registro junto ao Cartdrio de Notas e
Registro de Pessoa Juridica da Comarca de Juazeiro do Norte.Ceara, ficando revogadas todas as
disposi96es em contririo.
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Denominaÿao, sede, finalidade e duraÿao

Art- 1°. - A FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES, com sede e foro na cidade de Juazeiro

do Norte.Ceard, 6 uma cntidade civil sem fins lucrativos, de interesse coletivo e carater assistencial,

i..ocrito no CNPJ/MF sob o No. 06.746.713/0001-85 registrado junto ao 2° Cartorio da Comarca de
Juazeiro do Norte, estado do Ceara, No Livro A-4, Registro No. 407 em 21/11/2001, com atuaijao nas
areas de saude, educa9&o, cultura e afoes sociais, que tern por objetivo principal a prestatÿao de servÿos de

saude, podendo ainda mais celebrar Contrato de Gestao para formalizafao de parcerias com o Poder

Publico para a consecuÿSo de suas atividades, atuando em todo territorio nacional atraves de abertura de

filiais, cria9ao de organismos proprios para execu9§lo de parcerias, com formaliza9ao no Estatuto dos

orgaos de dire9ao e delibera9So superiores, previstos neste instrumento.

Paragrafo Primeiro - A Funda9So Leandro Bezerra de Menezes, tem finalidade nao lucrativa, com a

obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das proprias

atividades.
Paragrafo Segundo - Alem das disposi96es desse Estatuto a Funda9§o Leandro Bezerra de Menezes se
regera pelos diplomas legais, a saber Lei 10.406 de 10/01/2002; Lei 12.781 de 30/12/1997 do Estado do
Ceara; Lei Federal 9.637 de 15/05/1998, e todas as posteriores modifica9(5es que afetem as disposi9<3es
desse Estatuto.

Art. 2°. - A FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES, funcionara em sua sede propria na
Rua SSo Pedro, N°. 3000, na cidade de Juazeiro do Norte.Ceara, e tera sua primeira filial na cidade de
Crato, estado do Ceara, instalada na Avenida Teodorico Teles, N°99, Centro.

Paragrafo Primeiro - A Funda9§o Leandro Bezerra de Menezes prestara atraves de suas filiais,
assistencia em qualquer que seja a area de atua9ao, sempre respeitando o principio da
UNIVERSALIDADE.
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Paragrafo Segundo - Nas filiais criadas mediante autoriza9ao da Assembleia Geral, por meio de

deliberate) superior, ficam de logo instituidas que essas filiais, como organismos pertencentes a
FUNDAQAO, poderao receber nomenclatura diferenciada relativamente aos seus objetos de cria9ao,
possuindo no seu Regimento Intemo a indica9&o de suas composi9Ses paritdrias e em estreita obediencia a
esse Estatuto.

Art. 3°. - Constitui-se como atividade principal da Funda9§o Leandro Bezerra de Menezes, destinada ao
seu regular funcionamento para atendimento aos objetivos propostos no artigo primeiro deste estatuto o
seguinte:

(a) Criar, Adquirir, Administrar, arrendar e/ou encampar hospitals, casas de saude, laboratdrios,

policlinicas e estabelecimentos congeneres para realiza9So de servÿos medicos de pequena, media e
. alta complexidade, alem de atendimento ambulatorial e de consultas medicas, podendo ainda agir

atravds de convenios com Hospitais, Plano de Assistencia Medica e Hospitalar, nos ambitos,

Municipal, Estadual e Federal, aldm de implanta9ao de Clinica Medica para centraliza9&o do
atendimento da drea social em sua forma geral.

Paragrafo Primeiro: Constituira ainda, como atividades secundarias da Funda9&o Leandro Bezerra de
Menezes, as seguintes:

(a) Criar um servi9o de radiodifusao educativa, sem finalidade comercial, com a fmalidade de
desenvolver educa9ao e cultura:

(b) Construir, Adquirir, arrendar e/ou encampar creches, centros comunitarios sociais, urbanos e rurais;

(c) Desenvolver o ensino infantil, fundamental, medio e superior atraves de instala9ao de unidades,
convenios, parcerias publicas privadas educacionais;

(d) Construir, manter e promover o auxilio a escolas em todos os niveis de ensino, bibliotecas, bem como
propiciar diversidade de atividades educacionais e culturais, inclusive conceder bolsas de estudo e
ajuda de custo fmanceiro, alem de distribui9ao de material didatico a alunos carentes;

(e)' Promover a desenvolver projetos culturais nas areas urbanas e rurais dirigidas a criadas, adolescentes
e jovens;

(f) Ministrar, desenvolver e/ou apoiar o ensino profissionalizante;

(g) Incentivar promo96es desportivas em todas as modalidades amadoras;

(h) Atuar em conjunto a organiza9oes de assistencia social, publicas ou privadas para o desenvolvimento
de uma politica voltada aos mais carentes e desassistidos;

Fsta conforme/o original. Contact,
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(i) Promover e estimular o desenvolvimento de uma politica de melhorias de moradias para a popula9ao
de baixa renda nas areas urbanas e rurais;

(j) Promover a assistencia sanitarista as popula9oes carentes mediante a implanta9ao das politicas de
desenvolvimento de higiene pessoal e coletiva;

(k) Apoiar o desenvolvimento da pesquisa cientifica e tecnologica;

(1) Estimular o desenvolvimento de inventos, trabalhos originais e criativos de interesse da comunidade;

(m) Fomentar o desenvolvimento do artesanato local qualificando a mSo de obra;

(n) Propiciar trabalhos de expansao de atividades agropecuarias e da pequena industria e agricultura
familiar, atraves de treinamento e assistencia tecnica aos produtores;

(o) Fomentar a amplia9&o e conservaijao dos recursos hidricos com constru9ao de barragens, a9udes,
barreiros e obras congeneres, objetivando a perenizaQiio de rios e riachos;

(p) Fomentar e incentivar a constRujao de estradas vicinais e rodovias municipais, integrando-as aos
sistemas viarios de escoamento de produ9ao de produtos advindos da agricultura familiar e a pequena
industria;

(q) Promover, recepcionar e organizar eventos culturais, religiosos e educacionais, tais como: exposi9des,
festivais da cultura popular e musicais, encontros religiosos, seminarios, simposios, recep9§io de
autoridades, entre outros mais ligados ao desenvolvimento socio educacional e cultural da popula9&o,
podendo para isso receber recursos de fontes, Municipais, Estaduais e Federais.

(t) Alem das atividades enumeradas nas letras antecedentes podera ainda a Funda9&o, mediante
aprova9ao de seus membros, estender sua area de atua9§to a outros campos assistenciais;

Paragrafo Segundo: A Funda9ao utilizara o nome de fantasia FM EDUCATIVA, para suas atividades de
radiodifusao educativa.

Paragrafo Terceiro: O Planejamento das atividades secundarias da Funda9ao descritas no pardgrafo
p. .neiro obedecera as diretrizes estabelecidas neste Estatuto e sera feito mediante elabora95o anual dos
seguintes instrumentos: Programa de Trabalho Anual da Funda9ao aprovado pelo CNAS; Projetos
Executivos; Or9amento e Plano de Contas e Desenvolvimento.

Paragrafo Quarto: A elabora9&o e execu9&o do planejamento da Funda9ao Leandro Bezerra de Menezes,
guardarao consonancia com os pianos, projetos e programas apresentados pela Assembleia Geral.
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Art. 5°- Sao orgaos de Direÿao, Administra9ao e Delibera9ao da Funda9ao:
a) Assembleia Geral;
b) Diretoria;
c) Conselho Consultivo;
d) Conselho Fiscal;
e) Conselho Administrative.

Art. 6° - Nenhum membro da Administra9ao receberd vencimento ou qualquer outra especie de

retribui9ao pelo desempenho do cargo.

ragrafo Unico - E proibida d distribuÿdo de bens ou parcela do patrimonio liquido em qualquer

hipotese, inclusive em razdo de desligamento, retirada ou falecimento de membro da entidade.
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CAPITULO II

Se9ao I
Da Assembleia Geral

Art. 7°- A Assembleia Geral e o orgao supremo da Funda9ao e reunir-se-a, ordinariamente, dentre os
quatros (4) primeiros meses de cada ano, para aprecia9§o das materias previstas no Artigo 10°, deste

Estatuto, e extraordinariamente, sempre que for convocado pela Diretoria, pelo Conselho Consultivo, pelo
Conselho Fiscal ou pelo menos, um ter90 (1/3) dos instituidores.

Paragrafo Unico - A FUND AO tera como orgao de delibera9ao superior o Conselho de

Administra9&o o de Dire9&o Superior a Diretoria e a Assembleia Geral da FUNDAÿAO, definidos nos
t “'nos do estatuto, asseguradas todas as atribui9oes e normativas.

Art. 8°- A Assembleia Geral instalar-se-a, em primeira convoca92o, com a maioria absoluta dos membros
da Funda9So e, em segunda convoca95o, com qualquer numero.

Paragrafo Unico: As convoca96es serao feitas mediante Edital publicado na sede da Funda9ao, com
Certidao de Divulga9&o da Secretaria, e comunica9ao pessoal aos membros, mediante protocolo, que
deverd ser arquivado junto aos documentos relativos a cada Assembleia, com antecedencia de, no minimo,
oito (8) dias, nao se realizando a Assembleia em primeira convoca9ao, com antecedencia minima de cinco
(5) dias.
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Art. 9°- As deliberafoes da Assembleia Geral serao tomadas 2/3 (dois terfos) dos associados.

Art. 10n- A Assembleia Geral apreciara as seguintes materias:

a) Eleto dos membros da Administrafao, para mandato de 4 anos, renovado por igual periodo;
b) Deliberafao a respeito do relatorio, balanÿo patrimonial e demonstrative do resultado do exercicio e

origens e aplicafao dos recursos, anualmente;
c) Altera9ao estatutaria e reforma estatutaria;
d) Outros assuntos que constem, expressamente, na ordem do dia.

EPSs' Borges of
Lucivalda r4ft

Se9ao II
Da Dirctoria

A 11°- A Diretoria e composto de um (1) presidente, um (1) vice presidente, (01) 1° Tesoureiro e um
(01) 2° Tesoureiro; um (01) 1° Secretario, e um 2° Secretario, eleitos em Assembleia Ordinaria, para um
mandato de 4 anos, permitida a reeleto.
Art.l2°- Compete ao Presidente:

a) Representar a Funda9&o, ativa e passivamente, em juizo ou fora dele.
b) Assinar contratos, convenios e protocolos com orgao dos poderes publicos, entidades privadas e

pessoas fisicas;
c) Assinar, juntamente com o Tesoureiro, ordens de pagamento, contratos de opera9oes de credito e

emissao e endosso de cheques e de outros tltulos de credito;
d) Representar a Funda9&o como donatario, adquirente ou beneficiaria, em qualquer escritura, contratos

ou documentos relativos a bens e/ou direitos;
e) Representar a Funda9ao perante os poderes publicos federais, estaduais e municipals ou entidades a

estes subordinadas, vinculadas e/ou mantidas, bem como junto a entidades internacionais, observada a
lfigisla9ao dos paises, solicitando e recebendo subven9oes, contributes, auxilios de qualquer especie,

todos os atos que se fizerem necessarios, inclusive dar e receber quita9ao;
f) Assinar junto com os membros do Conselho Consultivo, atos que transmitam a propriedade de bens

imoveis da Funda9ao ou constituem direitos reais sobre os mesmos.
g) Praticar todo e qualquer ato administrative, inclusive no que se refere a admissao e demissao de

empregados;
h) Nomear procurator “ad judicia” ou “ad negotia”, especificando os poderes conferidos;
i) Presidir as reunioes da Diretoria e as Assembleias Gerais, podendo votar e ser votado;
j) Organizar, anualmente, o relatorio, circunstanciado das atividades da Funda9ao referente ao exercicio

anterior.
/
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Art.13° - Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em suas ausencias e impedimentos, auxilia-
lo na administraÿao e, no caso de assumir efetivamente a Presidencia, por renuncia ou morte do eleito,

praticar todas as atribuboes inerentes ao respectivo cargo ate o final do mandato.

Art.14° - Na hipotese do Vice-Presidente assumir efetivamente a Presidencia, pelos motivos invocados no
artigo anterior, o mesmo sera substituido por um dos membros do Conselho Consultivo, escolhido para
complementar o periodo de seu mandato.

Art.l5°- Compete ao Tesoureiro:

a) Manter em dia a contabilidade da Funda?ao, que devera ser realizada em livro apropriado,
devidamente rubricado pelo Presidente;

bX~Assinar, junto com o Presidente os documentos que se refere ao Artigo 12.
c) Elaborar, ao fim de cada ano, o balamjo patrimonial e demonstrative do resultado do exercicio e das

origens e aplica9oes dos recursos, encaminhando-os em seguida ao Conselho fiscal para emissao de
parecer.

Paragrafo Unico: Compete ao 2a Tesoureiro, substituir o 1° em caso de impedimentos de exercer suas

fun9oes.
Art.l6°- Compete ao Secretario:

a) Executar todos os servÿos de expediente e correspondence da Funda9ao, assinado, juntamente com o
Presidente, os documentos que forem de sua competencia;

b) Secretariar as Assembleias Gerais e as reunifies da Diretoria;
c) Praticar os demais atos inerentes a sua fun9ao.

Paragrafo Unico: Compete ao 2° Secretario, substituir o 1° em caso de impedimentos de exercer suas
fiuÿoes.

Se9ao III
Do Conselho Consultivo

Art.l7°- O Conselho Consultivo e composto de cinco (5) membros, eleitos para um periodo de quatro (04)
anos, em Assembleia Geral Ordinaria, podendo ser reeleitos.

Art.l8°- Compete ao Conselho Consultivo:

a) Oriental" do modo geral, as atividades de benemerencia da Funda9ao;
b) Assinar juntÿom o Presidente, os documentos previstos do artigo 12, deste Estatuto;

[ÿiÿdyÿÿÿsasBrtÿks pela Diretoria, quanto a interpreta9ao do presente Estatuto.
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Art.l9°- Os Conselheiros Consultivos elegerao entre si, o Presidente, fazendo constar em ata a referida
elei9ao.
Art.20°- O cargo de Conselheiro Consultivo vago, em virtude de preenchimento de cargo na Diretoria,
assim permanecera ate o final do mandato.

Se?ao IV
Do Conselho fiscal

Art.21°- O Conselho Fiscal e integrado por tres (3) membros efetivos e igual numero de suplentes, eleitos
para um mandato de 04(quatro), pela Assembleia Geral Ordinaria, podendo ser reeleitos, e compete-lhes,
quando no exercicio efetivo do cargo, fiscalizar as atividades da Fundafao, examinando os atos
ac nistrativos e contabeis e emitindo pareceres.

Art. 21°A - A Funda9ao Leandro Bezerra de Menezes tera um CONSELHO DE FISCAL exclusivo para o
nucleo de gestao no munidpio de FORTALEZA.

Paragrafo Primeiro-A forma9ao do CONSELHO DE FISCAL para o nucleo de gestao no munidpio de
FORTALEZA e normas de funcionamento, serao conforme o disposto no Art. 21° e Art. 22°,

Art.22°- Os Conselheiros Fiscais, entre si, escolherao seu Presidente, fazendo constar a eleÿao em ata,
bem assim, seu substituto em caso de renuncia, morte ou impedimento, hipoteses em que assumira um ou
mais membros suplentes, necessarios ao preenchimento da vacancia.

Sc9ao V
Do Conselho Administra9ao

Art. 22°A - Fica criado o Conselho de Administra9ao da Funda9ao Leandro Bezerra de Menezes, em
regime paritario.

Art. 22° B - O Conselho de Administra9ao sera formado por 7(sete) membros, assim definidos:

I - 20 a 40% de representantes do poder publico, na qualidade de membros natos;

II - 20 a 30% de mg
orig*nal\ ConfwiJTlTutenlÿe Doule

*0? indicados pelas entidades representativas da sociedade civil, na qualidade de
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III - 10 a 30% de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notoria
capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
IV -Ate 10% dos membros indicados ou eleitos na forma estabelecida no estatuto.

Art. 22°C - As delibera9oes do Conselho de Administragao sao tomadas por maioria absoluta de seus
membros.

Art. 22° I) - Os membros do Conselho de Administrate, indicados ou eleitos terao mandato de 4(quatro)
anos, admitida l(uma) recondufao.
Paragrafo Primciro - O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados sera de 02(dois)
anos, segundo criterios estabelecidos no estatuto.

Paragrafo Segundo - Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria da Entidade devem
remmeiar, caso assumam as correspondentes fun£oes executivas.

Art. 22° E - Compete ao Conselho de Administrafao:
I- Planejar as a9oes anuais da funda9ao, definindo objetivos e atua9§o da entidade;
II- Implementar a9oes administrativas visando o bom servi9o da funda9ao;
III- Aprovar a proposta de or9amento da entidade e o programa de investimento;
IV- Aprovar a proposta do contrato de gestao da entidade;
V- Aprovar o estatuto, bem como suas altera9oes e a extiinjao da entidade por maioria, no rninimo 2/3
(dois ter9os) de seus membros;
VI- Aprovar e encaminhar, ao orgao supervisor da execu9&o do contrato de gestao, os relatorios gerenciais
e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria;
VII- Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstratives fmanceiros e
contabeis e as contas anuais da entidade, com o auxilio de auditoria externa;
VIII -Escolher, designar e dispensar os membros da diretoria;
IX- Fixar a remunera9ao dos membros da diretoria;
X Vprovar por maioria de, no rninimo 2/3 (dois ter9os) de seus membros, o regulamento proprio
contendo os procedimentos que adotara para a contrata9ao de obras, servÿos, bem como para compras e

aliena9oes e o piano de cargos, salarios e beneficios dos empregados da entidade;
XI - Aprovar o regimento intemo da entidade, o qua) dispora sobre a estrutura, funcionamento,
gerenciamento, cargos e competences.

Art. 22° F - 0 Conselho de Administra9ao deve reunir-se ordinariamente, no rninimo, 4 (quatro) vezes a
cada ano e, extraordinariamente a qualquer tempo.

Art. 22° G - O dirigentejnaximo da entidade deve participar das reunifies do conselho, senidhreito a
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Art. 22° H -’Os Conselheiros nao devem receber remunerafao pelos servi?os que, nesta condifao,
prestarem a FUNDA£AO, ressalvada a ajuda de custo por reuniao da qual participem.

Art. 22°I - A Funda9ao Leandro Bezerra de Menezes tera um CONSELFIO DE ADMINISTRAÿAO
exclusivo para o nucleo de gestao no municipio de FORTALEZA.

Paragrafo Primeiro - A formafao do CONSELFIO DE ADMINISTRAÿAO para o nucleo de gestao no

municipio de FORTALEZA sera conforme o disposto no Art. 22°B.

Paragrafo Segundo - O CONSELHO DE ADMINISTRAÿAO exclusivo para o nucleo de gestao no
municipio de FORTALEZA sera presidido por um de seus membros empossados, escolhido em votafao
direta entre os membros do proprio conselho.

Pa.agrafo Terceiro - As normas de funcionamento, atuagao e competencia do CONSELHO DE

ADMINISTRA£AO para 0 nucleo de gestao no municipio de FORTALEZA, sera conforme 0 disposto na

Se9ao V, e seus artigos.
CAPITULO 111

Do Patrimonio e Recursos Financeiros

Art.23°- 0 patrimonio da Funda9ao e constituido:

a) Pela contribuÿao inicial de seus instituidores, em moeda corrente 0 pais, no valor de Cz$ 50,00
(cinquenta cruzados) cada um, a epoca da constituÿao;

b) Pelos bens ou direitos concedidos ou adquiridos;

c) Pelas contributes, subven9oes e auxilios conferidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado ou por pessoas flsicas;

d) i olos recursos oriundos de convenios, contratos, acordo ou ajustes fimiados com entidades publicas ou
privados;

e) Outras receitas eventuais ou extraordinarias;

Art.24"- A aliena9ao, hipoteca ou penhor dos bens patrimoniais da Funda9§o somente poderao ser
decididos por aprova9ao de 2/3(dois ter9os) da Assembleia Geral Extraordinaria, convocada
especialmente para este fim.

|-„4 /knforme •
j$ 26/04/48\ Dou fe.

Jo Pedr

r§
autentica de ac
detzreto Lei 2.1411m , No. 3000-Bairro Santa Tereza-Juazeiro do Norte.Ceara

CNPJ/MF 06.746.713/00001-8503
Isi BSJ3las

CC £71 -ÿR. .drigues

J- tli ..fmmm * _ „/w Am -LP7M



x>clpaff;N
4,

&<tOÿDAP4Q " - - J.®
Rua 99o Francisco N" I ••ÿ•:. »!<{$•
PABX - (**30) 0S12.13’,3 / o ,l.:v

C! ai¥ co
LEANDRO BEZERRA

Juareiro do Norte CE

CAPlTULO IV
Do Exercicio Financeiro

Art.25°- O exercicio financeiro tera durafao do ano civil, terminando a 31 de dezembro.

Art.26°- Ao fim de cada exercicio financeiro, a Diretoria elaborara, com base na escrituraqao contabil da
Fundaqao, o balanqo patrimonial e o demonstrative do resultado do exercicio e das origens e aplicaqoes
dos recursos que serao apreciados pelo Conselho Fiscal e posteriormente submetidos a aprovaqao da
Assembleia Geral Ordinaria.

Paragrafo Unico - Ao final de cada exercicio financeiro, constatado que a entidade manteve contrato de
gestao como Organizaipao Social, a mesma se obriga a publicar na Integra no diario oficial do referido
municipio, os relatorios financeiros anuais e do relatorio de execuqao anual do referido contrato.

CAPlTULO V
Da Dissol119110 e liquidaqao

Art.27°- A Fundafao podera ser dissolvida nos casos previstos em Lei ou por delibera9ao de 3/5 (tres
quintos) dos seus membros participantes da Assembleia Geral Extraordinaria, convocada especialmente
para tal fim.

Art.28°- Em caso de dissoluqao competira a Assembleia Geral Extraordinaria, estabelecer o modo de
liquidaqao e nomcar o liquidante e o conselho Fiscal que devam funcionar durante este periodo.

Art. 29° - Extinta a FUNDA£AO, o seu patrimonio disponivel se revertera em beneficio de uma entidade
congenere, devidamente inscrita no CNAS-Conselho Nacional de Assistencia.

Paragrafo Unico - No caso de extin?ao ou desqualificaqao da entidade, no municipio a qual a mesma
mantenha um CONTRATO DE GESTAO com Organiza9ao Social, sera incorporado integralmente seu
patrimonio adquirido do legado ou das doa9oes que lhes forem destinados, durante o periodo em que

eve o contrato, bem como os excedentes financeiros, ao patrimonio do municipio ou de outra
organiza9ao social, qualificada na forma da lei.
mi

CAPlTULO VI
Das Disposiqoes Gerais e Transitorias

>,5

Art.30°- Os membros da Administraqao da Funda9ao nao responderao pessoalmente pelas obriga9oes
contraidas em nome desta, por ato, regular de gestao, todavia serao responsavcis Pelos atos que
com culpa ou dolo-oTTviOiacao da lei ou do presente Estatuto.

Rÿta conforme o Wiginal. Conferi,
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Art.31°-Pra a reforma deste Estatuto e necessario a decisao de dois teiÿos (2/3) dos membros da
Assembleia Geral Extraordinaria, convocada para tal fim, e previa autorizaÿao do Poder Concedente em
caso da reforma versar sobre servi9o de Radiodifusao Educativa, de onde a Fundafao tenha autoriza9ao
para exerce-lo.

Art.32°- Os mandatos dos membros da diretoria do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal, a serem
eleitos na Assembleia Geral da Constituÿao da Funda9ao, findar-se-ao, na data da Assembleia Ordinaria,
a realizar-se em 1986.

Art.33°- O presente Estatuto com suas respectivas altera9oes e consolida9oes vigorara a partir de inscrÿao
da Funda9§o no registro civil de pessoas juridicas.

ArL 34. - Para fins de sucessao dos membros da Funda9ao Leandro Bezerra de Menezes, sera
apiwsentado por qualquer dos membros perante a Assembleia Geral Ordinaria ou Extraordinaria, a

indica9ao de um cidadao em pleno gozo de seus direitos politicos e civis, para substituir o extinto,

devendo a aprova9ao se dar pela unanimidade dos presentes.

Art. 35. - Por for9a das determina9oes contidas na Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Codigo Civil
Brasileiro - foram promovidas as altera9oes para fins de adequa9ao ao novo sistema civil, havendo ainda

o registro, altera9oes e renumera9ao dos capitulos e artigos deste Estatuto, a saber: 2° CARTORIO DO
REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE.CE, Protocolo n 0

26.209, Livro A, FIs. 22, numero de ordem 19 em 05/04/2003; 2° CARTORIO DO REGISTRO DE
PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE.CE, Protocolo n 0 31.171, Livro

A4, FIs. 121, numero de ordem 407 em 23/11/2001; 2° CARTORIO DO REGISTRO DE PESSOAS
JURIDICAS DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE.CE, Protocolo n 0 44.028, Livro A10, FIs.
265/266, numero de ordem 407 em 25/03/2010; 2° CARTORIO DO REGISTRO DE PESSOAS
JURIDICAS DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE.CE, Protocolo n 0 44.027, Livro B-96, FIs.
27ÿem 25/03/2010; 2° CARTORIO DO REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE
JUAZEIRO DO NORTE.CE, Protocolo n 0 052658, Livro B-139, FIs. 294, numero de ordem 039125 em
18/05/2012; 2° CARTORIO DO REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE
JUAZEIRO DO NORTE.CE, Registro n 0 2529, Livro A018, FIs. 030V, em 20/01/2016; 2° CARTORIO
DO REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE.CE, Registro
n 0 2572, Livro AQ18, FIs. 066, em 29/03/2016; 2° CART6RIO DO REGISTRO DE PESSOAS
JURIDICAS DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE.CE, Registro n 0 407, Livro A018, FIs. 108,
em 13/04/2016

Juazeiro do Norte. Ceara, 29 de Abril de 2016.
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ATA DA REUNIAO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA FUNDAgAO LEANDRO
BEZERRA DE MENEZES, realizada era 20 de Julho DE 2015, as 09:00 (nove
horas), horario local, na sede da Fundagao, localizada na Rua Sao
Pedro, No. 3000, bairro Centro, no Municipio de Juazeiro do Norte,
Ceara, que foi convocada nos termos regimentais previstos no Estatuto,
cujas assinaturas dos presentes, participantes e membros do corpo
fundacional seguem ao final, para os fins conforme ordem do dia.
Iniciada a Reuniao, o Sra. Dalvaniza Carvalho Duarte la Secretaria leu,
uni a uin os atos convocatorios dos membros da Fundagfio, confirmando a
presenga de todos, e em seguida passou a ler a ORDEM DO DIA constante
do instrumento convocatorio: "Fica Vossa Senhoria convocado nos termos
das disposigdes regimentais, a comparecer na Assembleia Geral Ordindria
da Fundagao Leandro Bezerra de Menezes, no dia 20 de Julho de 2015, as
09:00hs, que ira se realizar no predio sede da Fundagao localizado na
Rua Sao Pedro, No. 3000, bairro Centro, em Juazeiro do Norte, Ceara,
sendo a seguinte a ordem do dia: (A) Eleigao da Nova Diretoria ,
Conselho Fiscal e Consultivo; (B) Aprovagao do Balango 2014; (C)

Alteragao do Art. 3° do Estatuto da Fundagao; (D) Consolidagao do
Estatuto; (E) Alteragao no CNAE secunddrio no CNPJ da FUNDAQAO LEANDRO
BEZERRA DE MENEZES E DO HOSPITAL SAO RAIMUNDO; (F) Outros Assuntos
Relacionados a convocagao" Apos a leitura da Ordem do Dia, a Secretaria
promoveu a charnada dos membros, verificando haver atingido o qubrum
minimo de 1/3 (urn tergos) para promover as deliberagdes . Passada. a
palavra a PRESIDENTE Sra. FRANCIHERBENIA DOS SANTOS BEZERRA, que
iniciou explicando o motivo da realizagao da assembleia geral em
periodo divergente ao que determina o Art. 7° do ESTATUTO a mesma
explicou que o atraso ocorreu pelo fato da mudanga do responsdvel pela
contabilidade, a Sra. Aline Ferreira Alves de Lima (CONTADORA) que se
faz presente, explicou que teve alguns problemas no fechamento do
balango de 2014 e que por esse motivo, solicitou o adiamento da
assembi'eia geral, pois nesta, teria que ser apreciado o balango
referente ao ano de 2014, & mesma finalizou suas palavras informando
que todos os problemas jd haviam sido resolvidos, passado a palavra a
Sra. CICERA MESSINDA DE SOUZA membro do conselho fiscal, onde a mesma
informou que a contadora jd havia informado ao conselho fiscal sobre o
atraso na entrega do balango 2014, e que todos tambbm achavam melhor
resolver todas as pendencias antes de apresentar nesta assembleia, a
conselheira pediu que a apreciagao do balango seguisse a ‘ordem do dia.
Neste momento a fala foi retomada pela PRESIDENTE, que passou a falar
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sobre a importancia da primeira pauta do dia que seria a "EleigBo da
Nova Diretoria , Conselho Fiscal e Consultivo", que o resultado da
eleigao seria a consequencia dos votos, onde todos que ali estavam
iriam escolher tanto a nova PRESIDENCIA, quanto os deraais membros da
nova diretoria, 1° e 2° secretaries, 1° e 2° tesoureiros, conselho
fiscal - Titular e Suplente e por fim conselho consultivo, falando
inclusive que os que ali estavam compondo as chapas, estariam cientes
que em caso de serein eleitos da responsabilidade que iriam assumir
frente a FUNDAQAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES, apos as palavras da
presidents a mesma declarou abertas as eleigdes, estao concorrendo 02

Candidata (PRESIDENTE: MARINEIDE GOMES DE
CPF: 632.160.193-4 9 E SUA VICE: FRANCIHERBENIA DOS SANTOS

BEZERRA) e CHAPA 02 (PRESIDENTE: RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA - CPF:
008.591.033-31 E SUA VICE: TABITA ALMEIDA SOUSA), os demais ELEITOS
serao escolhidos entre os membros, por ma.ior votagao nominal. Encerrada
a votagao foi contabilizado o seguinte resultado: 15 VOTOS VALIDOS,
NENHUM NULO OU BRANCO, SENDO 12 VOTOS para CHAPA 1 - MARINEIDE GOMES DE
FARIAS "PRESIDENTE ELEITA" e 03 VOTOS para CHAPA 02 - RAIMUNDO FERREIRA
DE LIMA', os demais cargos foram preenchidos da seguinte forma: la
SECRETARIA: THIALLY ALENCAR AMORIM; 2* SECRETARIA: CICERA MESSINDA DE

(duas) chapas a CHAPA 1
FARIAS

SOUSA; 1° TESOUREIRO: DALVANIZA CARVALHO DUARTE; 2° TESOUREIRO:

HIACHIRA LUCENA BARBOZA. Foi solicitado tambdm a todos os presentes que
escolhessem os novos membros dos conselhos fiscal e consultivo, ficando
a seguinte compos igao , CONSELHO FISCAL - TITULARES: MARIA LACY FELIX DE
MOURA, RENATA DE ALMEIDA PINHEIRO MORAIS, WALTERSON SOUSA BRITO -

FISCAL SUPLENTE: JOSE VALDIR DAMACENO, MARIA DE JESUS BANDEIRA,

FRANCISCO ANTONIO COSTA PEREIRA; CONSELHO CONSULTIVO: LUSIVAN BELEM DOS
SANTOS, AGDA RODRIGUES PALHARES, ANTONIA DAIANE DA SILVA LIMA,

FRANCISCO AIRTON GONQALVES DOS SANTOS, por fim encerrada a votagao,

deu-se a publicagao dos resultados. Neste memento a la Secretaria
interrompeu a sessao para cumprimentar os novos membros e conselheiros,

os mesmos empossados como tal, e ja convidados a
o que foi aceito pela nova PRESIDENTE a Sra.

Retomada a sessao, ja a
tratou de informar aos

considerando
particTpar da plenaria,
MARINEIDE GOMES DE FARIAS, saudando a todos.
frente da PRESIDENCIA a Sra. MARINEIDE FARIAS,

novos membros que seus respectivos mandatos eram de 04 (quatro) anos,
podendo ser reeleitos, a mesma tratou tambdm de deixd-los cientes de
que conforme o Art. 6° do estatuto "Nenhum membro da AdministragSo

recebera vencimento ou outra especie de retribuigao pelo desempenho do
THIALY ja como 1* SECRETARIA, apresentou o

a aprovagSo pelo novo conselho fiscal
cargo". Em seguida a Sra.
3egundo assunto da ordem do dia
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e consultivo do "balango do ano de 2014", passado a palavra A
conselheira consultiva o Sra. LUSIVAN BELEM DOS SANTOS que foi
reconduzida ao mesmo cargo por mais 04 anos, informou que a contadora
ALINE FERREIRA jet havia fornecido os balangos para que os membros do
conselho consultivo e fiscal pudessein analisar antes da reuniao, neste
raomento o Sr. WALTERSON SOUSA BRITO pediu a palavra, sendo cedido de
imediato, pois o mesmo informou a Sra. VANDA, que nfio tinha analisado o
referido balango, pois estava entrando naquele dia para fazer parte do
conselho fiscal, como tambdm a Sra. RENATA DE ALMEIDA PINHEIRO MORAIS,
o mesmo informou que em comum acordo com os demais membros do conselho
fiscal, iriam analisar o balango do ano 2014, e em seguida dariam o
parecer, neste momento a Senhora PRESIDENTE, disse que era prudente por
parte dos conselheiros analisarem o referido documento antes de
expressarem qualquer opiniao, depois de encerrado a segunda ordem do
dia, a SECRETARIA passou para a terceira ordem do dia, que era a
"alteragao do Art. 3° do ESTATUTO DA FUNDACjAO", que trata dos objetivos
estatutdrios, passado a palavra A senhora PRESIDENTE, a mesma explicou
a todos os presentes que o motivo de tal alteragao, se fazia
necesscirio, uma vez, que o HOSPITAL SAO RAIMUNDO, empresa mantida pela
FUNDAQAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES, estava atuando tambdm no ramo de
atividade LABORATORIAL e que no item (a) do Art. 3° nfio deixava claro,
apenas subtendido quando informa "ESTABELECIMENTO CONGENERES NA AREA DE
SAUDE" o porque desta alteragao. Depois de concluidas as explicagoes,
foi informado que o Art. 3°, item (a), ap6s ser alterado, fica escrito
da seguinte forma, "Criar, Adquirir, Administrar , arrendar e/ou
encampar hospitals, casas de saude, laboratories, policlinicas e
estabelecimentos congeneres para realizagao de servigos medicos de
pequena, media e alta complexidade , alem de atendimento ambulatorial e
de consultas medicas, podendo ainda agir atraves de convenios com
Hospitals, Plano de Assistencia Medica e Hospitalar, nos ambitos ,
Municipal, Estadual e Federal, alem de implantagao de Clinica Medica
para centralizagao do atendimento da area social em sua forma geral",

posto Wm votagao, teve aprovag&o undnime de todos os presentes, fica o
Art. 3° alterado, finalizado este assunto. A senhora
seguimento ao quarto' assunto da ordem do dia a mesma informou que se
tratava da "CONSOLIDAQAO DO ESTATUTO", tendo sido lido a integralidade
das modificagdes estatutarias anteriores, e como ficou a redagSo final
do Estatuto da Fundagao, que passado a votagao obteve urn total de
quinze (15) votos, traduzindo a unanimidade da dos presentes,
aprovando-se em definitivo os estatutos que sequent adiante transcritos:
FUNDAQAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. Juazeiro do Norte. Ceard. Estatuto
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Consolidado de acordo com Emendas Estatutarias e com o Codigo Civil
Brasileiro 2002. Art. 1° Conforme decisdo da Assembleia Geral
Ordindria ocorrida em 20 de julho do ano de 2015, na sede da Fundagao
Leandro Bezerra, por decisao unanime dos associados, fica consolidado
na forma que segue adiante os Estatutos Sociais da Fundagao Leandro
Bezerra de Menezes, com as devidas alteragoes Estatutarias. Art. 2° - A
Fundagao Leandro Bezerra de Menezes prestara atravds de sua filial,
assistdncia em qualquer que seja a area de atuagao, sempre respeitando
o principio da UNIVERSALIDADE. Art. 3°- Constitui-se como atividade
principal da FundagAo Leandro Bezerra de Menezes, destinada ao seu
regular funcionamento para atendimento aos objetivos propostos no
artigo primeiro deste estatuto o seguinte: Criar, Adquirir,
Administrar, arrendar e/ou encampar hospitals, casas de saude,
laboratories, policlinicas e estabelecimentos congdneres para
realizagao de servigos mddicos de pequena, mddia e alta complexidade,
alem de atendimento ambulator jal e de consultas medicas, podendo ainaa
agir atraves de convenios com Hospitals, Plano de Assistencia Mddica e
Hospitalar, nos dmbitos, Municipal, Estadual e Federal, aldm de
implantagSo de Clinica Medica para centralizagao do atendimento da area
social em sua forma geral. Art. 4° O Estatuto Consolidado ja se
encontra com as devidas inclusdes aditivas anteriores. Art. 5°- A Ata
da Assembleia Geral Ordindria com o objeto da convocagSo, o quorum para
realizagao do ato, bem como as deliberagoes que aprovaram a
consolidagao dos estatutos estd devidamente transcrita, registrada,
contbm as assinaturas dos membros que participaram da Assembleia Geral,
assim, como uma copia integral dos estatutos segue rubricada e ao final
subscrita por todos . Art. 6°- A presente consolidagfio estatutdria,
entrard em vigor a partir do seu registro junto ao Cartdrio de Notas e
Registro de Pessoa Juridica da Comarca de Juazeiro do Norte, Ceard,
ficando revogadas todas as disposigdes em contrdrio. Estatuto
Consolidado. FUNDAGAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES. CAPITULO I.

Denorainagdo, sede, f inalidade e duragdo. Art. 1°. - A FUNDAGAO LEANDRO
BEZERRA DE MENEZES, com sede e foro na cidade de Juazeiro do Norte,
Ceara, e uma entidade civil sem fins lucrativos, de cardter
assistencial com atuagfio nas dreas de saude, educagdo, cultura e agQes
sociais, que tem por objetivo principal a prestagdo de servigos de
saude, podendo atuar em todo territdrio nacional atraves de abertura de

filiais. Art. 2°. - A FUNDAQAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES, funcionard
em sua sede prdpria na Rua Sdo Pedro, N°. 3000, na cidade de Juazeiro
do Norte, Ceard, e terd filial na cidade de Crato, Ceard, esta

4

'A

L
/p.

ft ) r\/



3
I w • - ,

2° Cartono de Registro Civil das Ptotfiridisas-ÿ
CARTORIO MORAIS CORREIA y0H*>AP4Or

ie o original. Confei<(
r'de acordo com o art. 2° do
Lei 2/46 de 26/04/48. Dou fe.

Esta confj
.aulentii
decree

i:J
<3$11-

!°£o;
MICROFILME N°|4 g o

£
LE \NDRO BEZERRA

(ifAft Jgazeiro do Norte - CE

WlKtaSDACA/o LE'ANDRO BEZERRA DE MENEZES

|«5 CO 9
; o St.
;
<9 .

-Hai-Nn .1ODO Bairro Santa Tereza -Jiiazeiro do Norte.Ceara
/MF 06.746.713/00001-85

' lH- ' •' ICP* OBI i*«>i«7.oeJ
N° HX 9016o' ‘mroiTfLoo.- ,CPp 0 55 j25oe>-5n

Paragrafo UnicoN°99 ..instalada na Avenida Teodorico Teles,
Fundagao Leandro Bezerra de Menezes prestard atravbs de sua filial,
assistencia. em qualquer que seja a Area de atuagSo, sempre respeitando

A

o principio da UNIVERSALIDADE. Art. 3°. - Constitui-se como atividade
principal da Fundagao Leandro bezerra de Menezes, destinada ao seu
regular funcionamento para atendimento aos objetivos propostos no
artigo primeiro deste estatuto o seguinte: (a) Criar, Adquirir,
Administrar, arrendar e/ou encampar hospitals, casas de saude,
laboratories, policlinicas e estabelecimentos congSneres para
realizagdo de servigos medicos de pequena, media e alta complexidade,
alem de atendimento ambulatorial e de consultas mddicas, podendo ainda
agir atravds de convenios com Hospitals, Plano de Assistencia Medica e
Hospitalar, nos ambitos, Municipal, Estadual e Federal, alem de
implantagfio de Clinica Medica para centralizagao do atendimento da Area
social em sua forma geral. Paragrafo Primeiro: Constituira ainda, como
atividades secundarias da Fundagao Leandro Bezerra de Menezes, as
seguintes: Criar um servigo de radiodifusao educativa, sem finalidade
comercial, com a finalidade de desenvolver educagSo e cultura;

Construir, Adquirir, arrendar e/ou encampar creches, centros
coinunitdrios sociais, urbanos e rurais; Desenvolver o ensino dnfantil,
fundamental, medio e superior atravds de instalagao de unidades,
convenios, parcerias publicas privadas educacionais; Construir, manter
e promover o auxilio a escolas em todos os niveis de ensino,
bibliotecas, bem como propiciar diversidade de atividades educacionais
e culturais, inclusive conceder bolsas de estudo e ajuda de custo
financeira, alem de distribuigao de material diddtico a alunos
carentes; Promover a desenvolver projetos culturais nas areas urbanas e
rurais dirigidas a criangas, adolescentes e jovens; Ministrar,
desenvolver e/ou apoiar o ensino prof issionalizante; Incentivar
promogdes desport ivas em todas as modalidades amadoras; Atuar em
conjunto a organizagdes de assistencia social, publicas ou privadas
para o; desenvolvimento de uma politica voltada aos mais carentes e
desassistidos; Promover e estimular o desenvolvimento de uma politica

de melhorias de moradias para a populagao de baixa renda nas Areas
urbanas e rurais; Promover A assistencia sanitarista as populagdes
carentes mediante a implantagSo das politicas de desenvolvimento de
higiene pessoal e coletiva; Apoiar o desenvolvimento da pesquisa
cientifica e tecnoldgica; Estimular o desenvolvimento de inventos,
trabalhos originais e criativos de interesse da comunidade; Fomentar o
desenvolvimento do artesanato local qualificando a mSo de obra;

Propiciar trabalhos de expansAo de atividades agropecudrias e da
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pequena industria e agricultura familiar, atraves de treinamento e
assistencia tbcnica aos produtores; Fomentar a ampliagao e conservagdo
dos recursos hidricos com construgdo de barragens, agudes, barreiros e
obras congeneres, objetivando a perenizagao de rios e riachos; Fomentar
e incentivar a construgao de estradas vicinais e rodovias municipals,
integrando-as aos sistemas viarios de escoamento de produgao de
produtos advindos da agricultura familiar e a pequena industria;
Promover, recepcionar e organizar eventos culturais, religiosos e
educacionais, tais como: exposigoes, festivals da culture popular e
musicais, encontros religiosos, semindrios, simposios, recepgfio de
autoridades, entre outros mais ligados ao desenvolvimento socio
educacional e cultural da populagdo, podendo para isso receber recursos
de fontes, Municipals, Estaduais e Federais. Alem das atividades
enuraeradas nas letras antecedentes podera ainda a Fundagdo, mediante
aprovagdo de seus membros, estender sua drea de atuagao a outros campos
assistenciais; Paragrafo Segundo: A Fundagdo utilizara o none de
fantasia FM EDUCATIVA, para suas atividades de radiodifusdo educativa.
Paragrafo Terceiro: O Plane jamento das atividades secundarias da
Fundagdo descritas no paragrafo primeiro obedecera as diretrizes
estabelecidas neste Estatuto e serd feito mediante elaboragdo anual dos
seguintes instrumentos: Programs de Trabalho Anual da Fundagdo aprovado
pelo CNAS; Projetos Executivos; Orgamento e Plano de Contas e
Desenvolvimento Paragrafo Quarto: A elaboragdo e execugdo do
plane jamento da Fundagdo Leandro Bezerra de Menezes, guardardo
consondncia com os pianos, projetos e programas apresentados pela
Assembleia Geral . Art. 4°- 0 prazo de duragdo da Fundagdo e
indeterminado. CAPITULO II Dos 6rgdos de Administragdo e Deliberagdo.

Art.
Assembleia Geral; Diretoria; Conselho Consultivo; Conselho Fiscal. Art.

Nenhum membro da Administragdo recebera vencimento ou outras
espbeies de retribuigdo pelo desempenho cargo. CAPITULO II, Segao I, Da

Assembleia Geral, Art. 7°- A Assembleia Geral e o orgao supremo da
Fundagdo e reunir-se-a, ordinariamente, dentre os auatros (4) primeiros
meses de cada ano, para apreciagdo das materias previstas no Artigo
10°, deste Estatuto, e extraordinariamente, sempre que for convocado
pela Diretoria, pelo Conselho Consultivo, pelo Conselho Fiscal ou pelo

menos, um tergo (1/3) dos instituidores . Art. 8°- A Assembleia Geral
instalar-se-d, em primeira convocagao, com a maioria absoluta dos
membros da Fundagao e, em segunda convocagdo, com qualquer numero.
Paragrafo Unico: As convocagbes serao feitas mediante F.dital publicado
na sede da Fundagdo, com Certidao de Divulgagao da Secretaria, e

5°- Sao orgaos de Deliberagdo e Administragdo da Fundagao:

6°-
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comunicagao pessoal aos Sdeios, mediante protocolo, que deverd ser
arquivado junto aos documentos relativos a cada Assembleia, com
antecedbncia de, no minimo, oito (8) dias, nao se realizando a
Assembleia em primeira convocagao, com antecedSncia minima de cinco (5)

dias. Art. 9°- As deliberagdes da Assembleia Geral serao tomadas 2/3
(dois tergos) dos associados. Art. 10°- A Assembleia Geral apreciard as
seguintes matbrias: Eleigdo dos membros da Administragdo, para mandato
de 4 anos, renovado por igual periodo; Deliberagdo a respeito do
relatdrio, balango patrimonial e demonstrative do resultado do
exercicio e origens e aplicagao dos recursos, anualmente; Alteragao
estatutdria e reforma estatutdria; Outros assuntos que constem,
expressamente, na ordem do dia. Segao II, Da Diretoria, Art. 11°- A
Diretoria e composta de um (1) presidente, um (1) vice-president®, (01)

1° Tesoureiro e um (01) 2° Tesoureiro; um (01) 1° Secretario, e um 2°
Secretdrio, eleitos em Assembleia Ordinaria, para um mandato de 4 anos,
permitida a reeleigao. Art.l2°- Compete ao Presidente: Representar a
Fundagao, ativa e passivamente, em juizo ou fora dele; Assinar
contratos, convenios e protocolos com orgdo dos poderes publicos,
entidades privadas e pessoas fisicas; Assinar, juntamente com o
Tesoureiro, ordens de pagamerito, contratos de operagdes de erbdito e
emissdo e endosso de cheques e de outros titulos de erbdito;

Representar a Fundagao como donatario, adquirente ou benef icidria, em
quaisquer escrituras, contratos ou documentos relativos a bens e/ou
direitos; Representar a Fundagao perante os poderes publicos federais,
estaduais e municipals ou entidades a estes subordinadas , vinculadas
e/ou mantidas, bem como junto a entidades internacionais , observada a
legislagao subvengdes,
contribuigdes, auxilios de qualquer espbeie, praticando todos os atos
que se fizerem necessdrios, inclusive dar e receber quitagSo; Assinar
junto com os membros do Conselho Consultivo, atos que transmitam a
propriedade de bens im6ve.is da Fundagao ou constituem direitos reais
sobre QS mesmos; Praticar todo e qualquer ato administrative, inclusive
no que se refere 8 admissdo e demissfio de empregados; Nomear procurador
"ad judicia" ou "ad negotia", especif icando os poderes conferidos;

Presidir as reunides da Diretoria e as Assembleias Gerais, podendo
votar e ser votado; Organizar, anualmente, o relatorio, circunstanciado
das atividades da Fundagao referente ao exercicio anterior. Art.13° -
Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em suas ausencias e
impedimentos, auxilid-lo na administragao e, no caso de assumir
efetivamente a Presidencia, por renuncia ou morte do eleito, praticar
todas as atribuigdes inerentes ao respectivo cargo atb o final do

solicitando recebendopaises ,dos e
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mandato. Art.14° - Na hipdtese do Vice-Presidente assumir efetivamente
a Presid§ncia, pelos motivos invocados no artiqo anterior, o mesmo sera
substdtuido por um dos membros do Conselho Consultivo, escolhido para
complementar o periodo de seu mandato. Art.l5°- Compete ao Tesoureiro:
Manter em dia. a contabilidade da Fundagfio, que devera ser realizada em
livro apropriado, devidamente rubricado peio Presidente; Assinar, junto
com o Presidente os documentos que se refere ao Artigo 12; Elaborar, ao
fim de cada ano, o balango patrimonial e demonstrative do resultado do
exercicio e das origens e aplicagdes dos recursos, encaminhando-os em
seguida ao Conselho fiscal para emissSo de parecer; Paragrafo Unico:
Compete ao 2a Tesoureiro, substituir o 1° em caso de impedimentos de
exercer suas f ungoes . Art.l6°- Compete ao Secretario: Executar todos os
servigos de expediente e correspondence da FundagSo, assinado,
juntamente com o Presidente, os documentos que forem de sua
competencia; Secretariar as Assembleias Gerais e as reunides da
Diretoria; Praticar os demais atos inerentes a sua fungfio; Paragrafo

Unico: Compete ao 2° SecretArio, substituir o 1° em caso de impedimentos
de exercer suas f ungoes . Segao III, Do Conselho Consultivo. Art.l7°- 0
Conselho Consultivo e composto de cinco (5) membros, eleitos para um
periodo de quatro (04) anos, em Assembleia Geral Ordindria, podendo ser
reeleitos. Art.l8°- Compete ao Conselho Consultivo: Orientar do modo
geral, as atividades de benemer§ncia da FundagSo; Assinar junto com o
Presidente, os documentos previstos do artigo 12, deste Estatuto;

Dirimir eventuais duvidas suscitadas pela Diretoria, quanto a
interpretagSo do presente Estatuto. Art.l9°- Os Conselheiros
Consultivos elegerao entre si, o Presidente, fazendo constar em ata a
referida eleigSo. Art.20°- O cargo de Conselheiro Consultivo vago, em
virtude de preenchimento de cargo na Diretoria, assim permanecerd atd o
final do mandato. Segao IV, Do Conselho Fiscal, Art.21°- O Conselho
Fiscal d integrado por tres (3) membros efetivos e igual numero de
suplentes, eleitos para um mandato de 04 (quatro) , pela Assembleia Geral
Ordinaiiia, podendo ser reeleitos, e compete-lhes, quando no exercicio
efetivo do cargo, fiscalizar as atividades da FundagSo, examinando os
atos administrativos e contdbeis e emitindo pareceres . Art.22°- Os
Conselheiros Fiscais, entre si, escolherSo seu Presidente, fazendo
constar a eleigdo em ata, bem assim, seu substitute em caso de
renuncia, morte ou impedimento, hipoteses em que assumird um ou mais
membros suplentes, necessaries ao preenchimento da vaedneia. CAPITULO

III, Do Patrimonio e Recursos Financeiros. Art.23°- O patrimonio da
Fundagao e constituido: Pela contribuigAo inicial de seus
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instituidores, era moeda corrente o pais, no valor de Cz$ 50,00
(cinquenta cruzados) cada um, a dpoca da constituigao; Pelos bens ou
direitos concedidos ou adquiridos; Pelas contribuigoes, subvengbes e
auxilios conferidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado
ou por pessoas fisicas; Pelos recursos oriundos de convenios,
contratos, acordo ou ajustes firmadas com entidades pbblicas ou
privadas; Outras receitas eventuais ou extraordindrias . Art.24°- A
alienagfio, hipoteca ou penhor dos bens patrimoniais da Fundagao somente
poderao ser decididos por aprovagao de 2/3(dois tergos) da Assembleia
Geral Extraordindria, convocada especialmente para este fim. CAPITULO

IV. Do Exercicio Financeiro. Art.25°- 0 exercicio financeiro tera
duragfio do ano civil, terminando a 31 de dezembro. Art.26°- Ao fim de
cada exercicio financeiro, a Diretoria elaborara, com base na
escrituragao contabil da Fundagao, o balango patrimonial e o
demonstrative do resultado do exercicio e das origens e aplicagbes dos
recursos que serao apreciados pelo Conselho Fiscal e posteriormente
submetidos a aprovagao da Assembleia Geral Ordindria. CAPITULO V. Da

Dissolugao e liquidagao. Art.27°- A Fundagao podera ser dissolvida nos
casos previstos em Lei ou por deliberapao de 3/5 (tres quintos) dos
seus membros participantes da Assembleia Geral Extraordinaria,
convocada especialmente para tal fim. Art.28°- Em caso de dissolugao
competira a Assembleia Geral Extraordinaria, estabelecer o modo de
liquidagao e nomear o liquidante e o conselho Fiscal que devam
funcionar durante este periodo. Art.29°- Extinta a Fundagao, o seu
patrimonio disponivel se reverterd em beneficio de uma entidade
congSnere, devidamente inscrita, no Conselho Nacional de Assistencia
Social - CNAS. CAPITULO VI. Das Disposigoes Gerais e Transitorias .
Art . 30°- Os membros da Administragfio da Fundagao nao responderSo
pessoalmente pelas obrigagbes contraidas em nome desta, por ato,
regular de gestao, todavia serao responsdveis Pelos atos que praticarem
com culpa ou dolo ou violagao da lei ou do presente Estatuto. Art.31°-
Para a: reforma deste Estatuto e necessario a decisao de dois tergos
(2/3) dos membros da Assembleia Geral Extraordindria , convocada para
tal fim, e prdvia autorizagao do Poder Concedente em caso da reforma
versar sobre servigo de Radiodifusao Educativa, de onde a Fundagao

tenha autorizagao para exerce-lo. Art.32°- Os mandatos dos membros da
diretoria do Conselho Consultive e do Conselho Fiscal, a serera eleitos
na Assembleia Geral da Constituigao da Fundagao, findar-se-ao, na data
da Assembleia Ordindria, a realizar-se em 1986. Axt.33°- 0 presente
Estatuto com suas respectivas alteragbes e consolidagbes vigorara a
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partir de inscrigao da FundagSo no registro civil de pessoas juridicas.
Art . 34 . Para fins de sucessao dos membros da FundagSo Leandro
Bezerra de Menezes, ser& apresentado por qualquer dos membros perante a
Assembleia Geral Ordindria ou Extraordindria, a indicagao de urn cidadao
em pleno gozo de seus direitos politicos e civis, para substituir o
extinto, devendo a aprovagSo se dar pela unanimidade dos presentes.
Art. 35. - Por forga das determinagoes contidas na Lei 10.406 de 10 de
janeiro de 2002 Codigo Civil Brasileiro
alteragoes para fins de adequagao ao novo sisterna civil, havendo ainda
o registro, alteragdes e renumeragSo dos capitulos e artigos deste
Estatuto, a saber: 2° CART6RIO DO REGISTRO DE PESSOAS JURtDICAS DA
COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE.CE, Protocolo n ° 26.209, Livro A, FIs.
22, nuraero de ordem 19 em 05/04/2003; 2° CART6RIO DO REGISTRO DE
PESSOAS JURlDICAS DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE. CE, Protocolo n °
31.171, Livro A4
CARTORIO DO REGISTRO DE PESSOAS JURtDICAS DA COMARCA DE JUAZEIRO DO

foram promovidas as

FIs. 121, numero de ordem 407 em 23/11/2001; 2°

NORTE. CE, , Protocolo n ° 44.028, Livro A10, FIs. 265/266, numero de
ordem 407 em 25/03/2010; 2° CART6RTO DO REGISTRO DE PESSOAS JURtDICAS
DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE. CE, Protocolo n ° 052658, Livro B-139,
FIs. 294, numero de ordem 039125 em 18/05/2012, Juazeiro do
Norte.Ceara, 20 de julho 2015. Neste momento a senhora SECRETARIA
informou que ainda havia a quinta e ultima ordem do dia, que se tratava
da "Alteragao no CNAE secundario no CNPJ da FUNDAQAO LEANDRO BEZERRA DE
MENEZES E DO HOSPITAL SAO RAIMUNDO", colocado em discussSo a senhora
PRESIDENTE pediu para que a contadora a senhora ALINE FERREIRA,
explicasse de forma resumida. o porque dessa alterag§o, respondendo a
solicitagfio da PRESIDENTE S contadora explicou que, para a FUNDAQAO
LEANDRO BEZERRA DE MENEZES, CNPJ. 06.746.713/0001-85 E O HOSPITAL SAO
RAIMUNDO, CNPJ. 06.746.713/0002-66, atuar na Srea LABORATORIAL, seria
necessario incluir junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL o C.N.A.E
Classif icagSo Nacional de Atividade Economica da atividade a ser
exercida, neste momento a senhora PRESIDENTE disse estar satisfeita com
os escTarecimentos a SECRETARIA perguntou aos demais membros, se eles
tinham entendido as expJ icagdes da contadora, tendo sim como resposta,
foi colocado em pauta para aprovagSo a inclusfio dos CODIGOS DE C.N.A.E
n° 86.40-2-01 - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA e n°
86.40-2-02 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, ambos os codiqos serSo
acrescentados na CODIGO E DESCRICjAO DAS ATIVIDADES ECON6MICAS
SECUNDARIAS, estas alteragdes serSo realizadas na RECEITA FEDERAL DO
BRASIL no CNPJ. 06.746.713/0001-85 e CNPJ. 06.746.713/0002-66. Assinam
os membros que participaram desta assembleia, PRESIDENTE ELEITA:
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MARINEIDE GOMES DE FARIAS e VICE- PRESIDENTE: FRANCIHERBENIA DOS SANTOS
BEZERRA; la SECRETARIA: THIALLY ALENCAR AMORIM; 2a SECRETARIA: CICERA
MESSINDA DE SOUSA; 1° TESOUREIRO: DALVANIZA CARVALHO DUARTE; 2°
TESOUREIRO: HIACHIRA LUCENA BARBOZA; CONSELHO FISCAL - TITULARES : MARIA
LACY FELIX DE MOURA, RENATA DE ALMEIDA PINHEIRO MORAIS, WALTERSON SOUSA
BRITO - FISCAL SUPLENTE : JOSE VALDIR DAMACENO, MARIA DE JESUS BANDEIRA,

FRANCISCO ANTONIO COSTA PEREIRA; CONSELHO CONSULTIVO: LUSIVAN BELEM DOS
SANTOS, AGDA RODRIGUES PALHARES, ANTONIA DAIANE DA SILVA LIMA E
FRANCISCO AIRTON GONQALVES DOS SANTOS. Neste momento a senhora THIALLY,

comunicou a PRESIDENTE que ndo tinha inais assunto na Ordem do Dia, o
que fez a senhora PRESIDENTE indagar se algum membro tinha outros
assuntos. Tendo a assistencia permanecida em silencio, deu por

l

t>TL\encerrado os trabalhos, pedindo a todos que aguardassem enquanto a Ata

jfdnal dps trabalhos era digitada, para que todos assinassem. E por mim
yh \ \ k id xJfii c JXtCs\ '

_____, que secretariei os trabalhos, nada
havenefo a tratar encerro os presentes trabalhos, lavrando a

'tjuSÿpente Ata para que apos lida e achada conforme vai por todos
AJSS Lnada .
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Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral06/05/2019
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURlDICA

2 i

CO% FIs £
Go

NUMERO DE INSCRigAO
06.746.713/0001-85
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRigAO E DE SITUAgAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/09/1987

- 7NOME EMPRESARIAL
FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES

TlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

FUNDACAO LEANDRO BEZERRA
PORTE
DEMAIS

CODIGO E DESCRigAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgencias

CODIGO E DESCRigAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgencias
86.30-5-02 - Atividade medica ambulatorial com recursos para realizagao de exames complementares
86.40-2-01 - Laboratories de anatomia patologica e citologica
86.40-2-02 - Laboratorios clinicos
86.60-7-00 - Atividades de apoio a gestao de saude_
CODIGO E DESCRigAO DA NATUREZA JURlDICA
306-9 - Fundagao Privada_

* LOGRADOURO
R SAO PEDRO

NUMERO
3000

COMPIEMENTO

I

MUNICiPIO
JUAZEIRO DO NORTE

CEP BAIRRO/DISTRITO
SANTA TERESA

UF
63.050-270 CE

ENOEREgO ELETR6NICO
CONTABILIDADE@FUNDACAOLBM.COM.BR

TELEFONE
(88) 3512-2706

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
*****

SITUAgAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAgAO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAgAO CADASTRAL

SITUAgAO ESPECIAL DATA DA SITUAgAO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

mitido no dia 06/05/2019 as 12:56:59 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE FINANQAS - SEF1N

CERTIDAO NEGATIVA DE EMPRESA

%&
ra

%y% FIs

/N° 0000001545

Razao Social

FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES

INSCRIQAO ECONOMICA Documento

00001090418
Localizado RUA SAO PEDRO, 3000 - - JUAZEIRO DO NORTE-CE

CEPBairro

63050270SANTA TEREZAC.N.P.J.: 06746713000185

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSAVEL

Inscrigao Contribuinte / Nome

1090418 - FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES

Documento
C.N.P.J.: 06.746.713/0001-85

Enderego

RUA SAO PEDRO, 3000

~'NTA TEREZA JUAZEIRO DO NORTE-CE CEP: 63050270

No. Requerimento

0000001545/2019
Natureza jurfdica

Pessoa Juridica

CERTIDAO

Certif icaraos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro

Fiscal e D.ivida Ativa do Municipio, ate o presente exercicio fiscalEconomico desta empress

relativo a Inscrigao Economica acima especificada, e constatou-se nao haver nenhuma pendÿncia ou

divida vinculada a Empresa acima.

A Secretdria de Finangas se reserva no direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente

venham a ser apuradas.

A aceitagao desta certidao estd condl cionada k verificagao de sua autenticidade na internet,

seguinte enderego : http://www.juazeiro.ce.gov.br/

nos

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 22 DE ABRIL DE 2019

S’!Esta certidao e valida por 060 dias contados da data de emissao
VALIDA ATE: 20/06/2019 /
COD. VALIDAQAO 0000001545

Efp
Documento emitido a partir de terminal de internet

*Ja. aiM*®'/alitW

£ 3-0Cff

Improuuo por Em



\c»pai' cfeGOVERNO DO ESTADO DO CEARA SECRETARIA DA FAZENDA03/05/2019
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GOVERNO DO
ESTADO DO CEARA

Procuradoria Geral do Estado

•S'

Certidao Negativa de Debitos Estaduais
N° 201902691630

Emitida para os efeitos da Instrugao Normativa N° 13 de 02/03/2001

IDENTIFICACAO DO(A) REQUERENTE

Inscrigao Estadual:

06.692.436-7

CNPJ / CPF:

06.746.713/0001-85

RAZAO SOCIAL:

FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas que
venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do
Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Publica Estadual - CADINE, verificou-se nada
existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) ate a presente data e
horario, e, para constar, foi emitida esta certidao.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/19 AS 08:51:53
VALIDA ATE 02/07/2019 /

A autenticidade deste documento devera ser comprovada via Internet, no enderego
www.sefaz.ce.gov.br

https://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/certidao/emissao/certidao.asp?ca=AP6389858?8??88;3A7A7B3A5B7B8>8@857A@97B8?4?5B7B8>8... 1/1



SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceara30/05/2019

#
%& ICertidao Negativa

4*|n»_l Co
S’<bValidagao

Certidao emitida pela Procuradoria Geral dq>-Estado do Ceara - PGE.

Numero da Certidao: 201902691630
Codigo do Requerente: 06.746.713/0001-85
Data da Emissao: 03/05/2019
Hora: 08:51

httos://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/certidao/validacao/resposta_validacao.asp?ca=AP6389858?8??88;3A7A7B3A5B7B8>8@857A@97B8?4... 1/1
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

o-S,Rs *Co

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 06.746.713/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que
nao constam pendencias em seu nome, relativas a cr&Jitos tributaries administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Dlvida Ativa da Uniao (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas ’a’ a ’d’ do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 15:48:55 do dia 02/05/2019 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 29/10/2019. '
Codigo de controle da certidao: EBC4.6E50.042F.3572
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

1/1



Confirmapao de Autenticidade da Certidao30/05/2019

.ÿ'Pa'r&sJLegislaiParticipe ServicesAcesso a informa<;aoBRASIL

?G f N _ oReceita Federal flte, J5
CERTIDAO t £

Confirmacao de Autenticidade das Certid&es
Resultado da Confirmagao de Autenticidade da Certidao

CNPJ : 06.746.713/0001-85
Data da Emissao : 02/05/2019
Hora da Emissao : 15:48:55
Codigo de Controle da Certidao : EBC4 6E50.042F.3572
Tipo da Certidao : Negativa

Certidao Negativa emitida em 02/05/2019, com validade ate 29/10/2019.

Pagina Anterior |

raraita fa7enda.aov.br/Servicos/certidao/certaut/CndConjunta/ConfirmaAutenticResultado.asp 1/1



https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp13/05/2019

))

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONGM CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigao:
Razao Social:
Enderego:

06746713/0001-85
FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES
RUA SAO PEDRO 300 / CENTRO / JUAZEIRO DO NORTE / CE / 63010-010

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de
1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer debitos referentes a contributes
e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade: 05/05/2019 a 03/06/2019

Certificagao Numero: 2019050500235729202775

Informagao obtida em 13/05/2019, as 14:09:58.

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificagao de autenticidade no
site da Caixa: www.caixa.gov.br

$ecretar£2) %Co/
/ o.

X}

t\
&\

tys -
1/1https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
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Home I SERVigOS AO CIDADAO | FGTS Empresa I Consulta
Regularidade do Empregador |SituagSo de Regularidade do Empregador
| Historico do Empregador

s Ajuda

:: Historico do Empregador

O Historico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos
nos ultimos 24 meses, conforme Manual de Orientagoes Regularidade do
Empregador.

Inscrigao: 06746713/0001-85
Razao Social: FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES

L'atn de Fn'is:;?.'.)/'
Nurnero do CRFDfd.D CIO Vsiida-ie

24/05/2019 a 22/06/2019 2019052401152732059571

05/05/2019 a 03/06/2019 2019050500235729202775

16/04/2019 a 15/05/2019 2019041601091083355032

28/03/2019 a 26/04/2019 2019032801380832361791

09/03/2019 a 07/04/2019 2019030901090412344149

18/02/2019 a 19/03/2019 2019021800273776916062

30/01/2019 a 28/02/2019 2019013001120232634375

11/01/2019 a 09/02/2019 2019011101183789232280

23/12/2018 a 21/01/2019 2018122300414147043031

04/12/2018 a 02/01/2019 2018120401.110501607624

15/11/2018 a 14/12/201.8 2018111502513533856727

27/10/2018 a 25/11/2018 2018102701080927142658

08/10/2018 a 06/11/2018 2018100800351852865710

19/09/2018 a 18/10/2018 2018091901275359151022

31/08/2018 a 29/09/2018 2018083101104891115344

12/08/2018 a 10/09/2018 2018081200442.583994813

23/07/2018 a 21/08/2018 2018072300350780950060

04/07/2018 a 02/08/2018 2018070400595459582703

15/06/2018 a 14/07/2018 2018061501160970698403

27/05/2018 a 25/06/2018 2018052700402187984102

08/05/2018 a 06/06/2018 2018050801.1.50996459456

19/04/2018 a 18/05/2018 2018041901302212036294

31/03/2018 a 29/04/2018 2018033100452184680564

12/03/2018 a 10/04/2018 2018031200533949692066

21/02/2018 a 22/03/2018 20180221.01443513279823

24/05/2019 /05/05/2019

16/04/2019

28/03/2019

09/03/2019

18/02/2019

30/01/2019

11/01/2019

23/12/2013

04/12/20.18

15/11/2018

27/10/2018

08/10/2018

19/09/2018

31/08/2018

12/08/2018

23/07/2018

04/07/2018

15/06/2018

27/05/2013

08/05/2018

19/04/2018

31/03/2018

12/03/2018

21/02/2018

02/02/2018

14/01/2018

02/02/2018 a 03/03/2018 2018020200481952686127

14/01/2018 a 12/02/2018 2018011400274857930248

26/12/2017 a 24/01/2018 2017122600362462657420

07/12/2017 a 05/01/2018 2017120701204392279392

18/11/2017 a 17/12/2017 2017111800533405365795

30/10/2017 a 28/11/2017 2017103003242038733720

25/09/2017 a 24/10/2017 20170925013845.1.9374853

06/09/2017 a 05/10/2017 2017090602143436867082

18/08/2017 a 16/09/2017 2017081802241442513422

26/12/2017

07/12/2017

18/11/2017

30/10/2017

25/09/2017

06/09/2017

18/08/2017

30/07/2017 30/07/2017 a 28/08/2017 2017073001481482252051

KHnc//mnsulta-crf.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfSHistoricoStatusRegul.asp 1/2



SERVigOS AO CIDADAO

11/07/2017 a 09/08/2017 2017071102443701054242

30/05/2019

11/07/2017

x <$>22/06/2017 a 21/07/2017 2017062202272966985746

03/06/2017 a 02/07/2017 2017060302260324872173

31/03/2001 a 30/04/2001

28/02/2001 a 31/03/2001

31/01/2001 a 28/02/2001

22/06/2017
<2

03/06/2017
i? o
0J31/03/2001

CO% Fls_.28/02/2001 iP
31/01/2001

.Resultado da consulta em 30/05/2019 as 14:42:23

B Duvidas mais Frequentes

0 uso destas informacoes para os fins previstos em lei deve ser precedido
de verificagao de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIAR i.0

JUST 1 £A DO TRAP.A LHC

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 06.746.713/0001-85
Certidao n°: 166181367/2019
Expedigao: 14/01/2019, as 10:22:52
Validade: 12/07/2019
de sua expedigao. t 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

06.746.713/0001-85, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas .
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Administ rat iva n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedigao.

No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao

a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autent icidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente .

INFORMAQAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a ident i f icagao das pessoas naturais e juridicas

inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes

estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e co1h imen t os previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.
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