
 

  

 

REGIMENTO INTERNO  

 

Missão 

“Prestar assistência a seus associados e toda comunidade diabética de Lavras por 

meio de convênio com profissionais de saúde e elaborando programas de 

educação continuada em diabetes para os associados.” 

 

Visão  

“Melhorar o conhecimento, a qualidade de vida e o acesso aos cuidados de saúde 

do paciente com diabetes e sua rede de apoio.” 

 

Valor 

“Humanização no atendimento; Qualidade e equidade na prestação do serviço; 

Individualidade do Paciente; “ 

 

 

Propostas  

 

a) Prestar assistência aos seus associados por meio de convênios com médicos, 

enfermeiros, nutricionistas, educadores físicos, dentistas, psicólogos, 

fisioterapeutas, podólogos, hospitais, farmácias, lojas, laboratórios, dentre 

outros.  

 

b) Manter um órgão informativo para orientação dos associados, dentro de 

suas possibilidades. 

 

c) Realizar atendimentos, momentos em grupo, palestras e assembleias. 

 

d) Fornecer a carteirinha de identidade da associação aos sócios adimplentes.  

 

e) Não ter fins lucrativos, vínculos partidários ou religiosos e sim assistencial e 

educativo, individual e em grupo.  

 

 

 

 

 



 

  

Quem e como poderá se associar: 

a. Pacientes portadores de diabetes maiores ou menores de 18 

(dezoito) anos (estes, desde que com seu responsável legal para 

ingresso na associação) 

➔ Deverá preencher a ficha de inscrição nos eventos, ambulatórios, parceiros 

ou baixar no site e enviar pelo whatsapp parceiro (35 988366964) 

➔ Apresentar um documento de identidade e, no caso de menor de dezoito 

anos, autorização dos pais ou de seu responsável legal;  

➔ concordar com o estatuto e com o regimento (disponíveis no site) 

➔ Pagar o referente a 2 meses de contribuição antes de poder usufruir de 

qualquer benefício. 

 

b. Quem não é diabético e quer ser um amigo dos diabéticos poderá 

fazer sua doação diretamente à diretoria, ser parceiro fazendo 

preços especiais nos seus serviços ou participar dos projetos 

voluntários. 

 

O diabético associado deve: 

* solicitar a carteirinha 

* manter em dia a contribuição mensal  

* validar a carteirinha no momento da contribuição ou apresentando seu recibo 

nos eventos ou ambulatórios realizados ou na parceira (Clínica Iniciativa 

Saudável) 

                                           

Como será a contribuição dos sócios? 

- Pagamento direto à diretoria ou à secretária, com recebimento de recibo  

* excepcionalmente poderá ser realizado por PIX, depósito ou transferência 

bancária para a conta da parceira responsável pelos agendamentos e presidente 

na diretoria da ADL (Fernanda Castro Barros – PIX e CPF 01558392688, Banco do 

Brasil Ag 2995-5; cc 30.034-9) 

 

Plano do associado: encontros em grupo + atendimentos gratuitos de acordo 

com as vagas + descontos com profissionais, farmácia, laboratórios, clínicas etc. 

(lista de parceiros no site). Contribuição mensal: R$ 25,00* 

 



 

  

# O paciente que quiser se associar e não tiver condições financeiras para as 

contribuições mensais:  

- Poderá passar por avaliação social e ser liberado de parte ou de toda a 

contribuição. Basta marcar horário com a Assistente social Walquiria no CIAS (ou 

substituta – parceria assinada com Aloísio) e, depois, apresentar o relatório desta 

na secretaria parceira para solicitar a carteirinha (ir na Secretaria da CIAS, 

procurar a Patricia no setor de Cadastro Único e após esse cadastro, eles emitem 

a folha resumo e esse documento é utilizado pra comprovar a vulnerabilidade) 

 

- Poderá ser voluntário 2hs/semana (vender roupas do bazar, captação de 

parceiros, contato com associados, cuidar das mídias sociais etc) e após 8hs de 

serviços poderá usufruir dos benefícios  

 

# A partir do momento que a pessoa se inscrever e fizer a primeira 

contribuição, se responsabiliza por contribuir mensalmente ou pagar por 4 

meses de uma vez quando quiser usufruir dos benefícios 

 

# Ajustes anuais da contribuição mensal podem ocorrer, mas após assembleia e 

com aviso prévio. 

 

São deveres dos associados: 

a) Receber assistência e os benefícios que lhes forem devidos na forma do 

programa de atividades aprovado por deliberação. 

 

b) Anuir e fazer respeitar as normas deste estatuto.  

 

c) Exercer com zelo qualquer cargo para qual tenha sido eleito. 

 

d) Comunicar à secretaria mudança de residência, nome, estado civil, e-mail e 

telefone. 

 

e) Participar das assembleias 

 

Lavras, 02/08/21 (última atualização) 

 

 

_______________________________________ 

Fernanda Castro Barros - Presidente da ADL 


