
Anexo I
Estatuto Social

ESTATUTO SOCIAL DA FLINDAQAO JULITA

CAPITULO I
DA DENOMINAqAO, NATUREZA. DURAqAO, SEDE E FORO

Arligo 1" - A FUNDAQAO JULITA, instituida pelo sr. Ant6nio Manoel Alves de Lima, por

escritura de 06 de Dezembro de 1.951, lavradas nas notas do I l" TabeliSo de S5o Paulo e registrada

sob o n.o 3.905. em 16 de Setembro de I .952, no 1o Cart6rio de Registro de Titulos e Documentos,

de duragdo indeterminada, de cardter filantr6pica. sem fins lucrativos e reger-se por este Estatuto e

pela legislagdo que lhe for aplicilvel.

Pariigrafo Unico - A Fundagdo tem sede e foro na cidade de Sdo Paulo, Estado de Sdo Paulo, na

Rua Nova do Tuparoquera, n. 117. Jardim S5o Luis, CEP 05820-200, inscrita no CNPJ/MF sob o n.

62.805.75910001-07 e poder6. com o intuito de cumprir seus objetivos, manter sucursais. filiais e/ou

representag6es, fora de sua sede, ap6s regular aprovagSo do Conselho Curador e do Minist6rio
Priblico (Curadoria de FundagSes da Capital).

Artigo 2o - A Fundagdo Julita, entidade apartid6ria. sem preconceitos raciais ou religiosos, tem por

objetivos:

a) atender familias carentes;

b) manter creche e projetos educacionais para criangas ejovens carentes;

c) proporcionar educagdo moral, ambiental, profissional, cultural e esportiva:

d) promover assist6ncia m6dica e dent5ria, por si ou mediante conv6nio;

e) construir, se os recursos o permitirem, predio para os projetos educacionais, centros recreativos,

de esportes e culturais.

Par6grafo Unico - A assist6ncia aos objetivos da FundagSo ser6 gratuita na medida das

possibilidades fi nanceiras.

CAP1TULO II
DO PATRIMONIO

Artigo 3o - O patrim6nio 6 constituido pela dotagio inicial
patrim6nio venham a ser adicionados, atrav6s de:

e por bens, direitos ou valores que a este
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i) por outras eventuais receitas. \ I
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a) doag6es feitas por entidades pfblicas, pessoas juridicas

com fim especifico de incorporagdo ao patrim6nio;

b) resultados provenientes de suas atividades.

de direito privado ou pessoas

Par6grafo Unico - A Fundagdo destinar6 recursos para a constituigdo de um fundo

financeiro, cuja renda contribuir6 para a garantia de sua manutengdo e a expansdo de suas

atividades.

Artigo 4o - Caberd ao Conselho Curador aprovar a alienagdo de bens im6veis ou direitos

incorporados ao patrimOnio e ainda aprovar permuta vantajosa d Funda96o, para a aquisigSo de

outros bens, cumpridas as formalidades legais. cuja decisdo ser6 submetida d aprovagdo do

Minist6rio Pfblico, a ser proferida em procedimento administrativo onde ser6 designada pericia

avaliat6ria do bem. ds expensas da Fundagdo. A Fundagdo poder6 optar, no entanto, pela obtengdo

de autorizagdo do Poder Judici6rio. em sede de alvar6judicial.

Artigo 5o - Os recursos financeiros da Fundagdo deverSo ser aplicados, exclusivamente, na

realizagdo. manutengdo e desenvolvimento de suas finalidades e de acordo com os objetivos de

rentabilidade e de seguranga dos investimentos. sendo nulos de pleno direito os atos que violarem

este preceito.

Arligo 6o - A execugdo de qualquer das finalidades da Fundagdo somente se far6 estando prevista a

respectiva receita de cobertura.

CAPITULO III
DA RECEITA

Artigo 7" - A receita da Fundagdo pode ser constituida:

a) pelas receitas provenientes dos titulos. ag6es ou ativos financeiros de sua propriedade ou

operaqdes de credito;

b) pelas receitas auferidas de seus bens patrimoniais e as de qualquer natureza oriundas de outros

serviqos que prestar:

c) pelos usufrutos que lhe forem constituidos;

d) pelas doag6es ou quaisquer outras formas de beneficios que lhe forem destinadas;

e) pelas subvengdes. dotagOes, contribuig6es e outros auxilios concedidos por pessoas fisicas ou

.iuridicas de direito priblico ou privado;

f) por recursos provenientes dos resultados de suas atividades:

g) pelas receitas pr6prias de im6veis que possua,

h) pelos rendimentos extraordin6rios da FundagSo, as verbas provenientes de conv6nios n6o

onerosos firmados com entidades priblicas ou privadas. nacionais ou estrangeiras e quaisquer

aurilios para o desempenho de suaq atividades e de seus 6rg5os administrativos;
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CAPITULO IV
Dos oRGAos oa ruNoaqAo

Artigo 8o - S5o 6rgdos da Fundagdo:

I - Conselho Curador;

II - Conselho Fiscal;

III - Diretoria Executiva.

Artigo 9o - Os membros dos Conselhos Curador. Fiscal ndo serio remunerados e Diretoria

Executiva poder6 receber remuneragdo por suas fungdes mediante decisdo do Conselho Curador e a

Fundaqdo n6o distribuir6 lucros, dividendos ou quaisquer vantagens a seus instituidores,

mantenedores ou dirigentes, empregando. no pais, toda a sua renda no cumprimento de seus

objetivos.

Artigo 10 - Os membros dos Conselhos Curador, Fiscal e Diretoria Executiva, ou seja, todos os

membros da Fundagdo. ndo ser6o respons6veis nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigagdes que

contrairem em nome da Fundagdo em virtude de ato regular de gestdo, respondendo. entretanto. por

r,'iolag6o d lei, ao Estatuto e ao Regimento Interno, se houver.

Artigo 11 - Os membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva ndo poderdo ser c6njuges.

parentes consangi.iineos ou afins at6 4o grau.

Artigo 12 - Com excegdo dos membros vitalfcios do Conselho Curador, os demais membros do

Conselho Curador. Conselho Fiscal e Diretoria Executiva ter6o mandato de 4 (quatro) anos.

Par6grafo Primeiro - O Presidente do Conselho Curador poder6 ser reconduzido para o seu cargo,

por uma vez sucessiva, permitindo-se nova recondugSo no futuro.

Par6grafo Segundo - Para que o tdrmino do mandato de todos os membros do Conselho Curador

ndo seja coincidente, eventualmente poder6 ser prorrogado o mandato de at6 2 (dois) Conselheiros

por mais um ano.

Artigo 13 - Os membros do Conselho Curador deliberardo para a recomposigSo plena de seu

pr6prio Conselho em caso de vacdncia, sendo que o mandato do membro substituto ser6 de 4
(quatro) anos. Na hip6tese de vacdncia de cargos do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, o

respectivo substituto ser6 eleito pelo Conselho Curador para completar o mandato do substituido.

Artigo 14 - A falta de um membro de quaisquer dos 6rgdos da Fundagdo a 3 (tr6s) reunides

consecutivas, sem pr6via justif,rcativa. implicar6 na perda de mandato, desde que tenha sido
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Artigo 15 - O exercicio das fung6es de integrante do Conselho Curador. do Conselho Fiscal e dF'-"'!r
Diretoria Executiva n6o poderSo ser exercidos por procuragdo, uma vez que sdo atos personalissimos

e. portanto" ndo deleg5veis.

CAPITULO V
DO CONSELHO CURADOR

Artigo l6 - O Conselho Curador, 6195o de deliberagSo soberano da FundagSo, d constituido por 7
(sete) a I I (onze) ntembros, dentre pessoas de reputaESo ilibada, sendo:

I -l (um) Membro Nato e Vitalicio, assim entendido os descendentes dos instituidores; e

II - 6 (seis) a l0 (dez) Conselheiros sem denominagSo especial.

Par6grafo Prirneiro: O Conselho Curador ser6 presidido por um de seus Conselheiros, eleito por seus

pares, preferencialmente por um de seus membros natos.

Pariigrafo Segundo: O Presidente do Conselho Curador podera ser reconduzido para o cargo. por uma

vez sucessiva. permitindo-se nova recondugio no futuro.

Par6grafo Terceiro: Na hip6tese da impossibilidade de assumirem membros descendentes dos

instituidores, ser6 nomeado mais um membro sem denominagSo especial.

Artigo 17 - A eleigSo dos membros do Conselho Curador f'ar-se-5 em reuniSo convocada por seu

Presidente.

Arligo l8 - O Conselho reunir-se-ii ordinariamente a cada 6 (seis) meses, e, extraordinariamente,

quando necess6rio.

Pariigrafo Primeiro - O Conselho Curador. ressalvados os casos expressos em lei ou no presente

Estatuto, deliberarii e votard os assuntos especificados na Ordem do Dia:

em primeira convocagdo. com a presenga de. no lninimo. 213 de seus membrosl

em segunda convocagio com qualquer nImero de membros.

Pariigrafo Segundo - As deliberag6es serSo tornadas por maioria de votos dos presentes, tendo o
Presidente voto de qualidade.

Par6grafo Terceiro - A convocagdo para as reuni6es do Conselho Curador dever6 ser realizada com

anteced6ncia minima de 7 (sete) dias, por carta. correspond6ncia eletrdnica. ou qualquer outro meio

de comunicagdo iddneo. ou ainda por meio de edital afixado na sede da Fundagdo. infbrmando os

assuntos que deverdo ser tratados, especificando a Ordem do Dia.

k
i,* \



Pardgrafo Quarto - A convocagdo poder6 ser dispensada caso todos os membros do

Curador comparegam ir reuniSo.

Par6grafo Quinto - Os membros do Conselho Curador serdo considerados presentes ds reunides,

ainda que ndo se encontrem fisicamente em seu local de rcahzagdo, se puderem, por meio

telef6nico, videoconfer6ncia ou outro meio de comunicagdo similar, permanecer em contato direto

com os outros membros, e deverdo enviar seus votos por escrito, por e-mail. fax ou qualquer outro

meio id6neo.

Par6grafo Sexto - As atas das reunides do Conselho Curador serSo lavradas por um Secret6rio

designado pelo Presidente e assinadas pelos presentes.

Artigo 19 - Compete ao Conselho Curador:

I - deliberar sobre a alteragdo do Estatuto e do Regimento Interno;

II - eleger e destituir os membros dos Conselhos Curador e Fiscal e Diretoria Executiva;

III - zelar para que a FundagSo cumpra com seus objetivos e faga cumprir este Estatuto e as

resoluq6es das autoridades competentes;

lV - deliberar sobre o patrim6nio e a destinagdo dos recursos da FundagSo, inclusive a respeito de

alienagSo de bens im6veis, constituigdo de 6nus ou direitos reais sobre os mesmos, edificagSo em

terrenos de propriedade da Fundaqdo e outros assuntos correlatos;

V - promover e estabelecer a politica e as diretrizes gerais de orientaqSo e controle da

administragdo da FundagSo;

VI - aprovar o Orgamento Anual e sua execugdo e o Plano de Trabalho apresentado pela Diretoria

Executiva, atd o dia 15 de dezembro de cada ano, bem como todas as transag6es e/ou atos que ndo

estejam previstos no Orgamento Anual e no Plano de Trabalho;

Vll - aprovar o Relat6rio Anual, o Balango e demais elementos de prestagdo de contas, ap6s o

parecer do Conselho Fiscal. at6 o dia 30 de abril de cada ano:

VIII - aprovar proposta de contratagSo de servigos de auditoria e consultoria extemas

independentes;

IX - deliberar sobre a aceitagdo de doagdes com encargos.;

X - convocar extraordinariamente o Conselho Fiscal e a Diretoria Executivaparaparticipar de suas

reuni6es;

XI nomear comit6s permanentes ou transit6rios para assessor6-lo em matdrias de sua

compet6ncia;

XII - deliberar sobre a extingdo da Fundagdo no caso de ocorr6ncia de motivos legais;

XIII - deliberar sobre os casos omissos deste Estatuto, ouvido o Ministerio Pirblico quando couber;

XIV - deliberar sobre a remuneragdo da Diretoria Executiva em reunido especialmente convocada

para este fim;
XV - deliberar sobre atos que importem em transagdo ou renrincia de direitos, constituigdo de

garantias, compra, permuta, doagdo, emprdstimo ou oneragSo de bens ou direitos patrimoniais,

ouvido o Minist6rio Priblico no que couber;
I
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XVI - deliberar sobre a assinatura de conr,6nios e contratos. acima do valor de R$ ZSO.O,rtffi'6\\)
(cluzu-nlos c crnqLrcnta nril rr--ais);

XVII - tlclibs-rar sobrc a movimentzrqiro dc contas banc6rias c aplicaqbes finauceiras, beur como

rlr.rrlsc'lLlcr atos rlur- rl.uplic]llcl-n assuilgdo dc ru-sponsabilidadc ou obrigagdo da Fundagao, tais corlro

e senl linritagio. cheques. nrltas pl'(ruriss6rias. letras cle cAmbio, orclens cle pagarnento, acinra dcr

limite de RS 100.000.00 (cenr mil reais).

Parzrgrafb Unico - No caso de deliberaq6o de qualqucr das materias do caput

prescnqa de 2'3 ckrs urernbros do Conselho Curador.

Artrgo 20 - Compete ao Presidente do Conselho Cu:'ador:

sera necessarla a

[ - cturvocar o Conselho Curaclor, orulinjrriir ou ertLaoLrlinariamente;
II - dirigir os trabalhos e presirlil as reunides;
III - curnprir c faze'r curnprir as delilrcraqdcs do Consclho Curador;
I\' - rcunir'-sc c()ln o Diretor Executivo rnensalmente:
\' - r'cpresentar institucionahnente a Fundagz-ro,

V - assiuar. juntarncntc oomo o Dirctor-Exccurtivo. convcnios c contratos previamcnte aprovados
pelo Conselho Curaclor. acirna do vakrr de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqucnta rnil reais). nos
[cnn()s do artigo 19.

Pariigrafil Primeixl - O ('onselhr.r poclera se1'conv()cado. extraordinariarnente. pelo presidente d<l

Corrse'llto C'rrrador. pclo Dirctor Exccr,rtivo, pclr 1/3 dos inlcsrantcs do Consclho ('urador ou pelo

N4inistflio Pul'rlico (C'Lrradoria de Fundagties da C'apital).

Parzigralb Scgundo - Scr5o lavradas atas internas das rcunides rcf'eridas no ilcnr IV, acima.

rurantidas entre o Presidente do Conselho e o Diretor Executir,'o . no inruito de serem registrados

os tentts aboldados e o dit-ecionamento de providdncias discutidas.

C^PfTULO VII
DO ('ONSELIIO FISCAL

Artigo 2l - O ('onsclhr.l Fiscal s!-ra conUrosto por -3 ltrtrs) nrcnrbros. dc notoria capacidadr'

profissional. eleitos pelo Conselho ('urador.

Pari-qrafo Unico - O mandato do C'onselho Fiscal scra coirrcidentc conr o rnandato da Diretoria
Erccutirza. IIai'cndo altclagzio dc rncrrbr-os ner Dirctoria da Fundagdo, em vir-tudc de rentrrcia ou

dcstituiqio. potler'6 o Consclho Fiscal. sc nssim dclibclar o Consclho Curadol c clcscle quc haja

alruOncia dos Consclhciros Frscais, llL-mlancccr enr atividadc at6 o cnceranlurto dos trabailros d" ats-
auditolia do cxcrcicio social no qual a altcragdt-r dc nrcnrbros da Dilctolia tcnha oconido. I
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Artigo 22 - O Conselho Fiscal reunir-se-5, ordinariamente, no I o trimestre de cada ano, para examinar

e emitir parecer sobre o Balango Anual, prestagdo de contas anual e relat6rios de desempenho

financeiro e cont6bil" e, extraordinariamente. sempre que necess6rio.

Parbgrafo Primeiro - O Conselho Fiscal. ressalvados os casos expressos em lei ou no presente

Estatuto. deliberar6 e votar6 os assuntos especificados na Ordem do Dia:

a) em primeira convocagSo. com a presenga de todos os seus membros:

b) ern segunda convocagSo com. no minimo dois membros presentes.

Par6grafo Segundo - As deliberaE6es ser6o tomadas por maioria de votos dos presentes.

Pariigrafo Terceiro - A convocaEio para as reunides do Conselho Fiscal dever6 ser realizada com

anteced0ncia m[nima de 7 (sete) dias. por carta, correspond€ncia eletr6nica. ou qualquer outro meio
de comunicagSo iddneo, ou ainda por meio de edital afixado na sede da Fundagio, informando os

assuntos que deverdo ser tratados, especificando a Ordem do Dia.

Par6grafo Quarto - As deliberagdes do Conselho Fiscal serSo registradas em atas.

Artigo 23 - Compete ao Conselho Fiscal:

I - fiscalizar a gestSo econdmico-financeira da FundagSo;

Il - examinar. a qualquer 6poca, os livros e documentos da Fundag6o. opinando a respeito;

lll - cornunicar o Conselho Curador e o Minist6rio Priblico (Curadoria de Fundag6es da Capital) ao

constatar qualquer irregularidade;

IV - ernitir parecer sobre o Balango Anual da Fundagdo, bem como sobre as contas e demais aspectos

econdmico-financeiros dos atos da Diretoria Executiva;

V - recomendar ao Conselho Curador. mediante justificativa escrita, o assessoramento de peritos,

consultores e/ou auditores externos independentes, acompanhando seu trabalho;

VI - emitir parecer prdvio e justificado nos casos de alienagdo. oneraqdo ou aquisiqdo de bens e
direitos para deliberagio do Conselho Curador.

CAPITULO VIII
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aftigo 24 - A Diretoria Executiva. 6195o de gestSo da FundaESo, serii composta de 2 (dois) membros,

sendo:

I - um Diretor Executivo; e

II - um Diretor Financeiro.

Pariigrafo Primeiro - Todos os documentos que vincularem a FundaESo terdo, obrigatoriamente. as

assinaturas de dois membros da Diretoria Executiva.
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Par:.igratb Scgundo - As deliberagdes da Diretoria ExccuLiva doverdo seguir as diretrizes previstas
no Orqantcnlo Anual e no Plano cle Trabalho da Direloria aprovados pelo Conselho Curador', sob

pcna dc nuhdadc.

Artigo 25 - Caso surjanr questdes que cxtrapolcnr os podcres da Diretoria Exccutiva, o Diretor
Fxu'cntivo. c na sua ausencia o Dirc-tor Financciro. dcvcrd convocar o Conselho Curador para

apreciar a rnateria.

.{rtiso 26 - Conrpcte d Diretoria Exccutiva:

I - cun-rprir c fazcr cumprir as decisdes do Conse lho Curador, o Estatuto e o Rcgirnento Intenro;

II - manter regulares os docurnentos e certid6es imprescindiveis para o funcionamento da

Furrdaqdo. inclusive rlo quc diz rcspcito a convdnios dc acordo corl a legislaqdo ent vigor;
III - a adrninistraq:io geral da Fundacio;
lV - nranter contatos e dcscnvolvcr aqdcs iunto a entidades pfblicas e privadas paru a obtengdo dc

recursos, doaq6es e estabelecirnento de acorclos e convEnios que beneficiem a Fundag6o;

V - responsabilizar-se pclo Quadro dc Funcion6rios. colaboradores" prestadorcs de scrviqos c
voluntirios da Fundagflo ;

Vl - propor a convocaglo extraordin6ria do Conselho Curador.

Artieo 27 - ConTpcl"e ao Dirctor Exccutivo:

I - rcprcsr--ntar a Fundaglo ativa e passivarrrcnle. em juizo ou fora dclc;
II - praticar os atos necess6rios ii administragio da Fundagdo. organizando-flre o servigo e

adnrilindo c dispensando seu pcssoal;

III - dirigir e supervisionar as atividades da Fundagio:
\' - jurnlarneutc corn o Diretor Finauceiro. assinar conv€nros e contratos previanrcntc aprovados

Conselho Curaclor. ate o limite de RS 2-50.000.00 (duzentos e cinquenta mil reais), nos termos do

Artigo 19;

VI - juntamente corn o Diretor Financeito. rnol,imentar contas bancarias e aplicaq6es financeiras.
bcm conro quaisqucr atos que impliquem assungdo de rcsponsabilidade ou obrigagdo da Fundaqio,
tais cor-r'to c scln limitaqdo, chcqucs. notas prornissolias, letras de c6mbio, ordens de pagamento,
a16 o limile tlc R$ 100.000.00 (cern mil reais), nos tennos do artigo l9;
VII - rtotlear os coordenadores dos divcrsos prograrnas,

VIll - aprcscntar ao Consclho Curador:
(a) o Orqarnento Arrual, o Plano de Trabalho, o Relat6rio de Atividades do ano findo e slras

cvcntuais aheragOcs;

(b) o Ralanqo Anual c dcmais clemerrtos dc prestaqdo de contas;
(c) as propostas sobrc a accitagdo dc doag6cs conl cncargo, alicnag5o do imrivcis c constiluiqEo de

6uus ou dircitos lcais sobrc os n'rcsuros.

lX - encarninhar ds autoriclacles corlrpetentes os docurnentos cxigtdos por lei, ap<is aprovaglo pelo {/
Consclho Crrador, quando couber;

X - reunir-sc corn o Presidente do Conselho Clurador n'iensahnente;
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Xl - participar, porlcnclo fazer uso da palavra. rnss solr clircito a voto, das rcuni6es ordintirias c

t'xtraoldinarias do ('onscl}o (lr"rrador. salvo cluando. a criterio do mesmo (lonsclho, cstc optar por
.iisculil c dclibcral rcsr-r\atlanrcntc, no toclo ou cur parlc da pauta,

XII - praticar atos que inrportu-n'r r'rn transaqdo ou rcnfincia dc dircitos. constituiqdo de garantias.

r enda. conrpra. pcrnluta. cloagio. cnrprdstimo ou onelagio dc bcns ou clircitos patrirnoniais, dcsdc
quc prcviarnr-ntc aprovados pclo Conscllro Cr"rrador: c

XIII - desemperrhal quaisquer atos que lhe sejarn atribuidos pelo Conselho Curador.

.Artigo 28 - Conrpetc ao Diretor Financeiro:

I - amecadal as renclas e pr-<lvidenciar o pagamento clas clespesas;

II - nrt-rvimcutar as contas bancdrias. assirrando chcqucs c rccibos.juntamcntc collr o Dirctor
[:r.ccutir<1. fr.tzendo a gc'stio do t'luro cle caira e re;lortando todas zts <lperacires flnanceiras da

['urrdagao atr [)irctor Exccutivo bcm conrt-r ao Consclho Curador (scmprc cluc por este solicitado);
lll - diri-eir e flscalizar a contabilidade:
I\' - preparar, sob sr.rpcn'isdo do Conselho Fiscal, a prcstagao de contas e o Balanqo AnLral da

Fundar;io. os quais der-errio ser imediatarnente ap6s submeticlos A verificag'iio pelos auditores
inclcpcrrdcrrtcs;

\'- tcr sob sua gualda os livros conthheis da Fundaqfro;

\:l - rr-prcsentar a Fundaqdo cm juizo ou fbra delc, nas aus0ncias c/ou irnpcdinrcnLos do Dirctor
E.rccutri rl,
VII - substituir o Dirctor Exc-cutivo llos casos dc ren[rncia, lalccirnento, afastamento otr

irnpedirnento, seln prejuizo dos encargos que a cle tenham sido atribuidos, at6 nova norneaglo feita
pc-lo Consclho Curador.

Artigo 29 -E tenninantemente defeso a totlos os mernbms da Diretoria Executiva e ineficaz ern

rclrqio a Fundar;io o uso da dcrrorninaqto dcsta cm ncg6cios cslranhos aos objetivos fundacionais,

iue lusiv'c crn [iartgas. avais or-r quaisclucr outras garantias clc Iavor,

,\rtigo 30 - As procuraqdes ern nolre da Fundaqdo serio seurpre outorgadas conjuntanrente por 2
(rlois) Drrctorcs, dcr cuclo cspc-cificar os podcrcs conlcridos.

Artigo -11 - Conr crccqlo daquelas para [ins jucliciais. as procuragOes outorgadas pcla Fundagdo

terio um periodo de validade limitado ao mdrxirno de [ 1um) ano.

C,,\PITULO IX
DO EXERCiCTTO pTXRNCERO E ORqAMENTARTO

Artiso 32 - O ercrcicio flnancciro coincidiri com o ano civil.
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Artigo 33 - Ate lo cle dezembro cle catla ano, o Diretor E,xecutivo apresentar6 4u Conselho Curaclor f/
a proposta orgameut6ria rclatii,a ao allo sciruintc. \.,
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Artigo 3.1 - Os Consell-ros Curador e Fiscal terdo prazo de 30

c apro\ ar a pr()posta <lrqumcnlaria. a contar da linalizaqlo dc

Afiigo l-5 - Quando solicitado pcla Dirctoria E,xccutiva,

rnoclificaclo durante o corresponc'lente exercicio. cabendo ao

revislo e eventual rnodificaqlo.

(trinta) dias para deliberar. emendar

sua claboraqiio.

o orqamcnto podcr6 scr rc-,v'isto c

Conselho Curador a aprovaqSo cla

Artigo 36 - A prestagdo anual de contas ser6 apresentada pelo Diretor Executivo ao Conselhcr

Curaclor ap5s parecer ernitido pelo Conselho Fiscal.

Artigtr 37 - A prestagdo anual de contas da Fundagio conteti,
sesuintes elcnrcntos:

I - Rclattirio clc atividadcs;
ll - Balanq'o Patrirnonial,
lll - Denionstraqio de resultaclos do exercicio;
I\' - Dcmonstraqdo das origcns e aplicagdo dos lccursos;
\'- Quadro analitico entre a despesa flxada e a realizada;
VI - Parecer do Conselho Fiscal.

obrigatoriamcnte, dentre outros, os

Altrgo -18 - A prestagdo tle contas obser-r,arA as seguintes llolrnas:

I - os principios tundamcntais dc contabilidade c as Normas Brasilciras de Contabilidadc;
II - a publicidade, por clualqlrer meio et-icaz, no encemanlento do exercicio fiscal, do relat(rlio de
attr ithiles e clas dernonstrag:6es f-inanceiras da entidarle. incluindo as certicldes negativas de debitos

iLutlo ao INSS c ao FGTS^ colocartdo-os i disposiqdo para o cxamc de qualqLrer cidad6o;
III - a realizaqlio de auditorizr. inclusive por auditores externos independentes. se tbr o caso. para
auditzrt'as aplicaqdes dos recursos financeiros em prograrnas que levarn a temo os objetivos da
Fundagio:
I\: - a prestaqdo de contas de todos os tecursos e bens de origem pirblica recebidos seri t.eita
conforme detemrina o pardgafb irnico do artigo 70 da Constituiqdo Federal.

Altigo 39 - Ap6s parcccr do Consclho Fiscal. o ('onselho ('urador tcld prazo dc 30 (trinta) dias

pirnt dclibcrar sobrc a prcstuqio dc contas c encarninh6-la ao Dirctor Executivo. quc a submetcra

ao N{inisterio Publico.

CAPiTULO X
D \ ,,\LTER,,\('^0 DO EST,^TUTO

Arriso -10 - O cstatuto da Fundaq:Io poderl ser alteraclo ou refbrnrado por proposta clo

do ('t'xrscllto ('urador" do Dirctol Exccutivo ou dc pclo nrcnos tr6s intcgrantcs dc scus

C'urailor c Dirr-toria Exccutiva, dcsdc quc: 
,,,
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I - a alteragdo ou reforma seja discutida em reunido conjunta dos integrantes do Conselho Curador e

a Diretoria Executiva, presidida pelo presidente do prirneiro. e aprovada por 213 dos votos

presentes;

[[ - a alteragdo ou reforma ndo contrarie ou desvirtue as finalidades da Fundagdo;

III - seja a reforma aprovada pelo 6196o competente do Minist6rio Priblico.

CAPITULO XI
DA EXTINqAO DA FUNDAqAO

Artigo 41 - A FundagSo extinguir-se-6 por deliberagdo fundamentada de seu Conselho Curador e
Diretoria Executiva, com a presenga do Minist6rio Priblico (este sem direito a voto), aprovada por

213 de seus integrantes em reuniSo conjunta, presidida pelo presidente do primeiro, quando se

verifi car, alternativamente :

I - a impossibilidade de sua manutengdo;

II - que a continuidade das atividades ndo atenda ao interesse pirblico e social;

III - a ilicitude ou a inutilidade dos seus fins.

Artigo -12 - No caso de extingEo da Fundagdo. o Conselho Curador, sob acompanhamento do 6196o

cornpetente do Minist6rio Priblico, proceder6 ir sua liquidaqdo.realizando as operagdes pendentes, a

cobranEa e o pagamento das dividas e todos os atos de disposigdes que estimem necess6rios.

CAPITULO XII
DAS DISPOSIQOES GERAIS E TRANSITORIAS

Artigo 43 - A FundagSo poder6 adquirir seguro em favor de qualquer dirigente, conselheiro

empregado que incorra em responsabilidade oriunda de sua posigSo ou cargo na instituigdo.

Artigo 44 - Os casos missos serSo decididos pelo Conselho Curador.

Artigo em vigor por ocasido de seu registro junto ao Carlorio competente,

:GIOS THEODORAKIS

ffiffiii'Z.//ru
FLAVIA REGINA DE'SOUZA OLIVEIRA
Presidente do Conselho Curador
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