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ATA DE REUNIÃO N° 01/2011/CC

)los dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mie e onze, às oito
lioras, reuniram-se, em 1<funião Ordinária, na jIv. Presidente WilSon n° 1.033,
Centro - São Vicente - Scp, por so{icitação do peCo Presidente da Punáação, todos
os mem6ros do Conse{lio Curador da Pundação (P{ura~ e demais os mem6ros dos
Conse{lios Piscare~cutivo.

O Curador-:M.or decfarou a6ertos os tra6a{lios e apresentou a pauta de
reunião, contenáo os seguintes assuntos: l)jIná{ise de contas; 2)jIná[ise do pfano
anua[ de ativiáaáes; 3) jIná[ise do refatório anua~ e 4) jIná[ise da proposta
orçamentária; 5) tEfeição de mem6ros do Conse[/io Curador; 6) tEfeição de mem6ros
do Conse[lio Pisca~ 7) tEfeição de mem6ros do Conse[lio ~cutivo; 8) jI[teração
tEstatutária; 9) tEscritório áo CDistrito Peáera[e tEntomo e 10)jIssuntos gerais.

Iniciou-se a áiscussão áo primeiro item da pauta, após ter sido coCocaáo em
votação, foram aprovaáas por unanimidaáe áos Conse[lios Curaáor e Piscar as
contas áo ano áe 2010.

(Passou-se a áiscussão áo segunáo item áa pauta, após ter sido cofocaáo em
votação, foi aprovaáo por unanimidaáe áo Conse[/io Curaáor o pfano anua[ áe
ativiáaáes para o ano áe 2011.

(Passou-se a áiscussão áo terceiro item áa pauta, após ter sido cofocaáo em
votação, foi aprovaáo por unanimidaáe áo Conse{lio Curaáor o refatório anua[áo
ano áe 2010.

(Passou-se a áiscussão áo quarto item áa pauta, após ter sido coCocaáo em
votação, foi aprovaáa por unanimidaáe áo Conse[lio Curaáor a proposta
orçamentária para o ano de 2011.

Poi áaáa a pafavra aos Sr. tEfi Ce[ice (])ias, que fez 6reve refato áas
O ativiáaáes e áa importância áa atuação áo Curaáor Oáair Pemanáes jIguiar
~ Pi{fio, que áeiJ(ou a Punáação P{ural
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Passou-se a discussão do quinto item da pauta, após ter sião cofocado em
votação, foram efeitos por unanimiãade os seguintes mem6ros do Conse{/io
Curador, confonne Parágrafo Primeiro do )Irtigo 8° do CEstatuto, e tomaram
posse: o Sr. Joaquim áa ClWclia (}Jrites como Curaáor-~or, o Sr. )1.ntonio áe
Oliveira Lopes, para o cargo de Curaáor, am60s anterionnente qua{ifieados, e
efeito o Sr. ~arcus O/inícius ~oreira, 6rasifeiro, engen/ieiro, softeiro, r.R...ÇJ n°
6.455.271-8 SSP/SP, inscrito (JPF/M.P s06 o n° 017.837.328-14, resiãente à r.R...ua
(])r. ?danoe{O/itorino nO 50, apto 24 - Santos - SCP, para o cargo de Curador.

Passou-se a discussão do sey;jo item da pauta, após ter sião cofocado em
votação, foram reefeitos por unanimiãade dos mem6ros do Conse{/io Curador, e
empossados, para comporem o Conse{/io PiscaroSr. }f.l6erto áe (]>in/io para o cargo
de )1.utfitor-~or; os Srs. (Paulo (Benedito áe Oliveira )1.morim e Carfos )1.UIJ'USto áe
Carvallio, anterionnente iãentificados, para os cargos de )1.utfitor, todos com
mandato até a data de 18/01/2014.

Passou-se a discussão do sétimo item da pauta, após ter sião cofocado em
votação, foram reefeitos por unanimiãade dos mem6ros do Conse{/io Curador, e
empossados, para compor o Conse{/io ~cutivo oSr. reli Celia (])ias, para o cargo
de cp,esú!ente, o Sr. Oámir)1.náraáe )1.guiar, para o cargo de Secretário-ÇJeral, e o
Sr. ~9ério ~anica )1.fonso o/az, para o cargo de (])iretor Pinanceiro,
anterionnente iãentificados, todos com mandato até a data de 18/01/2014.

Passou-se a discussão do oitavo item da pauta, após ter sião cofocado em
votação, foi aprovado por unanimiãade dos associados presentes, em virtude das
soEicitações de órgãos pú6{icos e do interesse da instituição, afteram-se os artigos
1°, 20, 5°, 23, 24, 37, 42 e 43 do CEstatutoquefica com a seguinte redação:

ESTATUTO I TíTULO II DA FUNDAÇÃO I Capítulo II DA NATUREZA, DURAÇÃO E SEDE I
Art. 1° A Fundação Plural, CNPF/MF 09.368.941/0001-57, é uma pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, com duração indeterminada e com sede e foro na Avenida
Presidente Wilson nO 1033 no Município de São Vicente, Estado de São Paulo - Brasil, de
âmbito nacional e internacional, regendo-se pelo presente estatuto. I Capítulo II I DAS
FINALIDADES I Art. 20 Constituem finalidades básicas da Fundação Plural promover e apoiar
o desenvolvimento cultural, científico e a prestação de serviços em todas as áreas do
conhecimento, inclusive a transferência de tecnologia e o incentivo à pesquisa. I § 1° Para a
execução de suas finalidades, a Fundação Plural poderá desenvolver as seguintes atividades
diretamente, através de seu corpo funcional, ou através da celebração de contratos,
convênios e ou acordos operacionais com pessoas físicas e ou jurídicas do direito publico ou

priVrP,anta - elou admini~eProj~ aos seus objetivos
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SOCiaiS e outras atividades relacionadas com sua finalidade básica; I II - promoção da
integração Universidade-Empresa-Governo; 1111 - promoção de estudos, cursos, pesquisas e
prestação de serviços; I IV - intermediação entre entidades congêneres e outras de caráter
público ou privado, nacionais ou estrangeiras, através de contratos, convênios ou doações,
objetivando o desenvolvimento ou a transferência de informações culturais, tecnológicas ou
científicas; I V - implantação e/ou administração de centros de assistência social, abrigos,
asilos ou congêneres e prestação de serviços inteiramente gratuitos no atendimento e
promoção da assistência social, para pessoas carentes, crianças, idosos e portadores de
deficiência; I VI - implantação e/ou administração de creches, escolas, colégios, centros
tecnológicos, centros de qualificação profissional ou congêneres e prestação de serviços no
atendimento e promoção do desenvolvimento educacional, científico e tecnológico nacional e
na promoção da ética, cidadania e direitos humanos; I VII - implantação e/ou administração
de hospitais, clínicas, centros de saúde, centros de reabilitação ou congêneres e prestação
de serviços no atendimento e promoção da saúde do ser humano; I VIII - implantação e/ou
administração de museus, aquários, bibliotecas, galerias de arte, centros culturais ou
congêneres, projetos de preservação e de recuperação do património histórico, cultural e
artístico, e prestação de serviços no atendimento e promoção da cultura nacional; I IX 
implantação e/ou administração de portos secos, portos, terminais pesqueiros ou congêneres
e prestação de serviços, incluindo segurança portuária, carga e descarga, no atendimento e
promoção do desenvolvimento económico; I X - implantação e/ou administração de projetos
de defesa, preservação, recuperação, manejo, gerenciamento, revitalização do meio
ambiente, de caráter terrestre, fluvial ou marinho, e prestação de serviços no atendimento e
promoção do desenvolvimento e consciência ambiental; I XI - implantação e/ou administração
de projetos, prestação de serviços no atendimento e promoção da segurança alimentar e
nutricional, desenvolvimento social e combate à pobreza; I XII - implantação e/ou
administração de projetos não lucrativos, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas
alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; I XIII - implantação e/ou
administração atividades na área de navegação fluvial e/ou navegação marítima de caráter
geral ou especial, na condição de armadora quando couber, em projetos específicos
isoladamente ou em conjunto com entidades públicas ou privadas; I XIV - criação,
implantação, administração, manutenção e operação de serviços de radiodifusão, estações
de rádio ou televisão, prioritariamente com finalidades educativas, sociais e culturais; I XV 
realização e/ou supervisão de levantamentos hidrográficos (batimétricos, sonográficos,
magnetométricos e sísmicos) e levantamentos de dados oceanográficos nas áreas física,
química, geológica e biológica; I XVI - criação, implantação, administração, manutenção e
operação de serviços de sinalização náutica; I XVII - elaboração de projetos, execução e/ou
fiscalização de obras e serviços de engenharia relacionados às atividades descritas nos
incisos V a XVI deste artigo; e I XVIII - importação e exportação de bens e ou serviços
relacionados às atividades descritas nos incisos V a XVI deste artigo. I § r Os atendimentos
em educação e em saúde serão prestados de forma inteiramente gratuita ao público, em
consonância ao disposto no parágrafo primeiro do Artigo 5°. I TíTULO III DO PATRIMÔNIO
E DA RENDA I Capítulo I I DO PATRIMÓNIO I Art. 3° O património da Fundação será
constituído por: II - dotação inicial de bens livres do instituidor tem o valor de R$ 52.000,00
(cinqüenta e dois mil reais) e foi materializada por um sistema de endoscopia urológica,
identificável pelas referências 27005ba, 27040bk, 27040e/es, 27026c, 27040g e 27040vg da
marca STORZ, doado pelo instituidor; I II - dotações posteriores do instituidor, que se fizerem
necessárias, para a manutenção da Instituição e de seus objetivos; 1III - doações e legados
subseqüentes recebidos de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado,
nacionais ou estrangeiras; e I IV - quaisquer bens e direitos que venha a adquirir ou receber,
além dos rendimentos gera s por suas atividades. I Parágrafo Único. Será criado um fundo

parqual inco~ota;~1 de bens livres do instituidor, bem como P:~:
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dos resultados líquidos provenientes de suas atividades. I Art. 4° Caberá ao Conselho
Curador aprovar, ouvido o Conselho Fiscal, após solicitação do Presidente, a alienação de
bens móveis, imóveis e equipamentos de valor superior a 10 (dez) salários mínimos em vigor,
que tenham sido incorporados ao patrimônio para aquisição de outros mais rendosos ou
convenientes, ou, ainda, aprovar permutas consideradas vantajosas para a Fundação. I § 1°
A alienação a que se refere o caput deste artigo só será realizada por leilão público e após a
autorização formal do Ministério Público do Estado de São Paulo. I § 2° Alienação de bens
móveis e equipamentos de valor inferior a 10 (dez) salários mínimos em vigor, será realizada
mediante deliberação unânime do Conselho Executivo e autorização do Conselho Curador. I
Capítulo II I DA RENDA I Art. 5° Os recursos obtidos pela Fundação, seja qual for a fonte,
serão aplicados: I I - na manutenção e no desenvolvimento das finalidades fixadas no art. 2°;
e III - na integralização do fundo patrimonial de que trata o Parágrafo Único, do art. 3°. I § 1°
A Fundação Plural destinará um percentual mínimo de 20% (vinte por cento) dos recursos
obtidos pelas taxas de administração de convênios e contratos das atividades dos itens VI,
VII, XI e XII do parágrafo único do art. 3°, na forma de ampliação destas atividades ou na
forma de prestação de serviços gratuitos ao público. I § 20 A Fundação Plural aplicará suas
rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente no território nacional e
na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais. I § 3° A Fundação
Plural aplicará suas subvenções e doações recebidas integralmente no território nacional e
na manutenção e no desenvolvimento das atividades que estejam vinculadas. I Art. 6°
Constituem rendimentos ordinários da Fundação: I I - os provenientes dos títulos, ações ou
papéis financeiros de sua propriedade; I II - as rendas próprias dos imóveis e de bens móveis
que possua; I III - os juros bancários e outras receitas eventuais; I IV - as rendas em seu
favor, constituídas por terceiros; I V - as remunerações que receber por serviços prestados; I
VI - as remunerações que receber por administração em geral; e I VI - outras rendas ou
subvenções públicas. I TíTULO III I DA ORGANIZAÇÃO I Capítulo I I DO CONSELHO
CURADOR I Art. 7° A Fundação é dirigida por um Conselho Curador, sendo assessorado,
nesta tarefa, por um Conselho Fiscal. I Art. 80 O Conselho Curador terá caráter deliberativo e
compor-se-á de 06 (seis) membros, sendo eleito entre os pares um Curador-Mor, todos com
mandato de 03 (três) anos. I § 1° O Conselho Curador se renovará por 1/3 (um terço) a cada
03 (três) anos, sendo permitida a recondução. I § 20 Caberá ao Conselho Curador decidir, por
2/3 (dois terços) dos votos, em relação à recondução ou renovação de seus membros. I § 3°
Sendo o caso de renovação, os Curadores que permanecerem devem indicar candidatos
dentre personalidades dos setores cultural ou científico, que tenham contrato de voluntariado
com a Fundação, e que tenham manifestado oficialmente seu interesse para assumir o cargo,
sendo que só serão considerados elegíveis após a manifestação do Ministério Público do
Estado de São Paulo. I § 4° Não podem se candidatar ao cargo de Curador, pessoas que não
possuam pelo menos 2 (dois) anos de vínculo com a Fundação. I § 5° Na ausência do
Curador-Mor, assumirá as suas funções o membro com mais idade no Conselho Curador. I §
6° O Curador-Mor poderá ser reconduzido. I § 7° Perderá seu mandato o Curador que, sem
justificativa, deixar de comparecer a 2 (duas) reuniões consecutivas no mesmo ano, cabendo
ao Conselho Curador a declaração de vacância, após exercido o direito de defesa. I § 8° O
Curador escolhido no caso de vacância exercerá suas funções pelo prazo restante do
mandato do substituído. I § 9° Terá assento e voz no Conselho Curador o representante do
Ministério Público do Estado de São Paulo, não se aplicando a ele o disposto no parágrafo
sétimo deste artigo. I § 10 Para possibilitar o mencionado no parágrafo anterior, caberá ao
Presidente enviar ao Ministério Público do Estado de São Paulo, com 48 horas (quarenta e
oito) de antecedência da data de realização da reunião, pauta contendo os itens a serem
apreciados e deliberados. I § 11 No caso de falecimento ou pedido de desligamento de
membro do Conselho Curador, deverá se proceder de acordo com o disposto no parágrafo
terceiro deste artigo. I Art. o Ao Conselho Curador compete: I I - determinar a orientação
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geral da Fundação Plural; I II - aprovar os planos anuais de atividades, o relatório anual e a
proposta orçamentária, elaboradas pelo Conselho Executivo; I III - julgar as contas do ano
anterior; I IV - orientar a política patrimonial e financeira; I V - indicar, eleger e nomear os
membros do Conselho Executivo e do Conselho Fiscal; I VI - deliberar sobre a aceitação de
doações com encargos; I VII - determinar, ao final de cada exercício, a parte dos rendimentos
líquidos a ser incorporada ao patrimônio; I VIII - aprovar a alienação de bens imóveis da
Fundação; I IX - deliberar sobre os casos omissos deste estatuto; I X - aprovar a concessão
de fiança e aval em assuntos do interesse da Fundação, a seu juízo; I XI - determinar as
atividades não previstas neste estatuto ao Conselho Executivo; e I XII - O Conselho Curador
poderá promover mudanças em contratos ou acordos firmados pelo Conselho Executivo
mediante a unanimidade de votos. I Parágrafo Único. O Conselho Curador reunir-se-á e
deliberará com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus integrantes. I Art. 10 O
Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano para aprovação das contas do
Conselho Executivo e do Orçamento Anual e, extraordinariamente tantas vezes quantas
forem necessárias. I Parágrafo Único. As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo
Curador-Mor ou pelo Presidente ou a requerimento de membro da Fundação aprovado pelo
Presidente . I Art. 11 Compete ao Curador-Mor: I I - convocar o Conselho Curador; e I II 
dirigir os seus trabalhos. I Capítulo III DO CONSELHO FISCAL I Art. 12 O Conselho Fiscal é
o órgão de assessoramento do Conselho Curador para assuntos de gestão patrimonial e
financeira. I § 1° Os membros Conselho Fiscal serão eleitos por 2/3 (dois terços) dos votos
dos membros do Conselho Curador, e serão empossados pelo Curador-Mor, para o exercício
de um mandato de 3 (três) anos, podendo ser reconduzidos. I § 20 O Conselho Fiscal será
composto de 03 (três) membros, sendo o Auditor-Mor e 02 (dois) Auditores. I § 3° O Conselho
Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano e, extraordinariamente, por iniciativa
própria, por solicitação do Presidente ou por solicitação do Conselho Curador. I § 4° O
Conselho Fiscal reunir-se-á com todos os seus membros e suas decisões serão tomadas por
2/3 (dois terços) dos votos. I § 5° Os Membros do Conselho Fiscal não podem ser
exonerados durante o exercício de seu mandato, exceto no caso de serem suspeitos de
irregularidades, devendo ter ocorrido denúncia anterior ao Ministério Público do estado de
São Paulo. I § 6° Na ausência do Auditor-Mor, assumirá as suas funções o membro com mais
idade no Conselho Fiscal. I § 7° No caso de falecimento ou pedido de desligamento de
membro do Conselho Fiscal, deverá se proceder de acordo com o disposto no parágrafo
primeiro deste artigo. I Art. 13 Ao Conselho Fiscal compete: I I - examinar e emitir parecer
sobre o balanço e a prestação de contas anuais, apresentadas pelo Conselho Executivo ao
Conselho Curador; III - examinar e emitir parecer sobre balancetes, sempre que o Conselho
Curador solicitar; I III - examinar e emitir parecer sobre os relatórios de desempenho
financeiro e contábil elaborados pelo Conselho Executivo, e sobre as operações patrimoniais
realizadas; I IV - emitir parecer, quando solicitado, sobre alienação ou oneração de bens
imóveis; e I V - emitir parecer, quando solicitado, sobre a obtenção de empréstimos e
financiamentos de qualquer natureza. I Art. 14 São atribuições do Auditor-Mor, além
daquelas que o Conselho Curador lhe atribuir: I I - convocar o Conselho, ordinária e
extraordinariamente; e III - presidir os trabalhos do Conselho. I Capítulo 1111 DO CONSELHO
EXECUTIVO I Art. 15 A Fundação é administrada pelo Conselho Executivo. I Parágrafo
Único. Os membros do Conselho Executivo serão eleitos por 213 (dois terços) dos votos dos
membros do Conselho Curador, e serão empossados pelo Curador-Mor para o exercício de
um mandato de 3 (três) anos, podendo ser reconduzidos. I Art. 16 O Conselho Executivo
será composto de 03 (três) membros, sendo o Presidente, o Secretário-Geral e o Diretor
Financeiro. I § 1° Os Membros do Conselho Executivo não podem ser exonerados durante o
exercício de seu mandato, exceto no caso de serem suspeitos de irregularidades, devendo
ter ocorrido denuncia anterior ao inistério Público do Estado de São Paulo. I § 20 No caso
de falecimento ou pedido e d ligamento de membro do Conselho Executivo, deverá se
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proceder de acordo com o disposto no art. 15. I Art. 17 Ao Conselho Executivo compete: II 
aprovar acordos, convênios e contratos da Fundação com outras entidades, ouvido o
Conselho Curador; I II - aprovar e submeter ao Conselho Curador: I a) a tabela de salários e
demais vantagens a serem atribuídas aos empregados da Fundação; I b) o plano anual de
atividades da Fundação; I c) o relatório anual das atividades da Fundação; e I d) a proposta
orçamentária da Fundação; I III - aprovar a contratação dos empregados da Fundação,
ouvido o Conselho Curador; e I IV - aprovar as normas internas de funcionamento. I
Parágrafo Único. O Presidente, no cumprimento das suas atribuições estatutárias tem
poderes de decidir ad referendum do Conselho Curador. I Art. 18 Caberá ao Conselho
Executivo, por meio de 2 (dois) de seus membros, I assinar sempre em conjunto, documentos
financeiros e contábeis, tais como: cheques, endossos, ordens de pagamento, título de
crédito e quaisquer documentos que envolvam responsabilidade social. I Art. 19 Compete ao
Presidente: II - representar a Fundação ativa e passivamente ou prover a sua representação
em juízo ou fora dele, podendo delegar esta atribuição e constituir mandatários e
procuradores em casos específicos; I II - convocar e presidir as reuniões do Conselho
Executivo; 1111 - assinar convênios, contratos, ajustes ou quaisquer modalidades de acordos
com entidades públicas ou privadas ou com pessoas físicas, com o intuito de assegurar a
plena realização das finalidades da Fundação, observada a orientação estabelecida pelo
Conselho Curador; I IV - submeter anualmente ao Conselho Curador os salários e demais
vantagens a serem atribuídas aos empregados da Fundação; I V - contratar os empregados
necessários à Fundação, após a aprovação o Diretor-Financeiro; I VI - propor ao Conselho
Curador questões pertinentes a direitos, deveres e vantagens do pessoal técnico e
administrativo da Fundação; I VII - gerir recursos junto a entidades financeiras
governamentais, paraestatais, particulares, nacionais e estrangeiras; I VIII - organizar o plano
anual de atividades da Fundação e submetê-lo ao Conselho Curador; I IX - propor ao
Conselho Executivo as normas relativas à prestação de serviços; I X - promover a
organização do plano geral de trabalho, a elaboração da proposta orçamentária anual e a
composição do quadro de pessoal, submetendo-a a aprovação do Conselho Curador; I XI 
elaborar e submeter ao Conselho Curador o relatório anual das atividades da Fundação e
providenciar sua divulgação, após aprovação do Conselho Curador; e I XII - realizar outras
atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho Curador. I Art. 20 Nos impedimentos do
Presidente, este será substituído pelo Secretário-Geral e, na ausência deste, pelo Diretor
Financeiro. I Art. 21 Compete ao Secretário-Geral: I I - elaborar, submeter e propor
modificações ao Conselho Executivo do Regimento Interno e das normas internas de
funcionamento; I II - analisar todos os projetos submetidos à Fundação, requerendo a
necessária assessoria técnica especializada; I III - acompanhar a execução dos convênios e
contratos da Fundação; I IV - acompanhar os cronogramas de execução de convênios e
contratos; I V - analisar todos os documentos emitidos pela Fundação; I VI - orientar as
Diretorias Regionais no procedimento operacional; I VII - preparar projetos da Fundação a
serem submetidos a outras entidades; I VIII - zelar pelo formalismo administrativo e
cumprimento das exigências legais a ele ligadas; I IX - elaborar as atas de reunião e demais
atos administrativos dos Conselhos Curador e Executivo; e I X - realizar outras atribuições
que lhe forem conferidas pelo Presidente. I Art. 22 Compete ao Diretor-Financeiro: I I 
organizar a proposta orçamentária anual e submetê-Ia à aprovação do Conselho Executivo; I
II - elaborar e acompanhar as prestações de contas relativas às atividades da Fundação; 1111
elaborar, nas épocas próprias, os balanços e balancetes da Fundação; I IV - verificar que a
execução de auditoria externa se processe nas épocas próprias; I V - supervisionar os
serviços de contabilidade e finanças da Fundação; e I VI - realizar outras atribuições que lhe
forem conferidas pelo Presidente. I Art. 23 Ao Presidente serão subordinadas 10 (dez)
Diretorias Técnicas, assim defini as: I I - Diretoria de Cultura e Artes; I II - Diretoria de
Educação; I III - Diretor' de io Ambiente; I IV - Diretoria de Ciência e Tecnologia; I V -
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Diretoria de Saúde; I VI - Diretoria de Administração; I VII - Diretoria de Infra-Estrutura e
Engenharia; I VIII - Diretoria de Assuntos Jurídicos; I IX - Diretoria de Projetos para a Bacia
de Santos; e I X - Diretoria de Atenção à Saúde Bàsica I § 10 Os Diretores Técnicos serão
nomeados e exonerados, por compatibilidade institucional, competência técnica e sem
caráter eletivo, pelo Presidente. I § 20 Os titulares das Diretorias Técnicas constantes das
alíneas V, VI, VII, VIII e X deverão ter registro no respectivo órgão fiscalizador da profissão
(CRM, CRA, CREA e OAB). I § 30 O Presidente responderá prá-tempore por todos os cargos
vagos nas Diretorias Técnicas constantes das alíneas I, II, III, IV e IX. I § 40 Devido ao caráter
técnico do cargo as Diretorias Técnicas poderão ser ocupadas cumulativamente por qualquer
membro integrante da Fundação, exceto os Curadores. I § 50 O Presidente poderá criar ou
extinguir outras Diretorias Técnicas em função da necessidade do serviço, a qualquer tempo,
para o cumprimento das finalidades estatutárias. I Capítulo IV I DAS UNIDADES
DESCENTRALIZADAS E SUBORDINADAS I Art. 24 Poderá a Fundação Plural, a critério do
seu Presidente, criar e extinguir Associações ou Sociedades, instalar Diretorias Regionais em
Municípios ou Estados da Federação e em outros países, eleger endereços de referência fora
de sede, bem como se associar acionariamente ou por outras formas, a outras pessoas
jurídicas do direito publico ou privado com objetivos afins, e com elas compartilhar endereços
de referência em outros municípios que não o da sede. I § 10 Caso haja necessidade de
obtenção de identidade jurídica (CNPJ/MF próprio) pela Diretoria Regional, a criação e a
extinção deverão ser homologadas pelo Conselho Curador e a respectiva ata registrada na
sede e no local da unidade descentralizada. I § 20 A obtenção de identidade jurídica
(CNPJ/MF próprio) pela Diretoria Regional tem que estar vinculada à projeto específico que
tenha perspectiva de vir a cobrir os custos financeiros de implantação e manutenção. I § 30

As Diretorias Regionais sem identidade jurídica (CNPJ/MF próprio) atuarão apenas como
representações, não possuindo autonomia administrativa e sempre agindo em nome da sede.
I Art. 25 As estruturas operacionais das Diretorias Regionais e os estatutos e regimentos das
Associações e Sociedades serão propostas pelo Secretário-Geral e serão objeto de Normas
Internas específicas, a serem aprovadas pelo Conselho Curador. I § 10 Devido à
peculiaridade de localização os cargos de Diretor Regional poderão ser ocupados
cumulativamente por qualquer membro integrante da Fundação, exceto os Curadores. I § 20
Os Diretores Regionais serão nomeados e exonerados, por compatibilidade institucional,
competência técnica e sem caráter eletivo, pelo Presidente. I § 30 Aplicar-se-á o disposto nos
Artigos 31, 34 e 35 aos membros das Diretorias Regionais. I TíTULO IV I DO EXERCíCIO
FINANCEIRO I Art. 26 O exercício financeiro coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31
de dezembro de cada ano. I Art. 27 Até o dia 30 de novembro de cada ano, o Presidente da
Fundação apresentará a proposta orçamentária para o ano seguinte, na qual serão
especificadas, separadamente, as despesas de capital e de operação. I § 10 A proposta
orçamentária será justificada com a indicação dos planos de trabalho correspondentes. I § 20
O Conselho Curador terá prazo de 15 (quinze) dias para homologar ou rejeitar, no todo ou em
parte, a proposta orçamentária, podendo, neste último caso, alterá-Ia. I § 30 Aprovado o
orçamento ou transcorrido o prazo fixado no parágrafo anterior sem decisão do Conselho
Curador, fica autorizada a execução do orçamento proposto, comunicando-se ao Ministério
Público do Estado de São Paulo. I Art. 28 A prestação anual de contas será feita ao
Conselho Curador até o último dia do mês de fevereiro de cada ano, para o que a Fundação
levantará o seu balanço geral a 31 de dezembro de cada ano, que, além de outros, conterá
os seguintes elementos: II - balanço geral; III - demonstração de contas de resultado; 1111 
quadro comparativo da receita orçada com a arrecadada; e I IV - quadro comparativo da
despesa autorizada com a realizada. I § 10 O Conselho Fiscal fica incumbido de exarar o
pertinente parecer, com a ante edência de 15 (quinze) dias da data limite prevista para a
realização da reunião do Con lho Curador, para sua oportuna apreciação, a partir do que
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atividades, a prestação de contas e o balanço geral. / § 20 As demonstrações e prestações de
contas sempre seguirão os parâmetros da Lei vigente, observando os princípios das Normas
Brasileiras de Contabilidade, emitindo a respectiva publicação na mídia local, estando sempre
a disposição de qualquer cidadão todas as suas Certidões emitidas por qualquer Órgão
Público Brasileiro. I § 3° Na condição de Instituição com outorga diferencial junto ao Poder
Público, a referida prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública, será
feita conforme os ditames da legislação em vigor, em especial a Constituição Federal. / § 4°
Em caso de Auditoria Interna ou Externa, a mesma se processará sob as vistas do Ministério
Público do Estado de São Paulo, conforme previsto em Lei. / TíTULO V I DAS
DISPOSiÇÕES I Art. 29 A reforma do presente estatuto somente poderá ser deliberada em
reunião conjunta do Conselho Curador e do Conselho Executivo, convocada para este fim,
pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros desses órgãos, e seu teor será submetido às
vistas do Ministério Público do Estado de São Paulo. / § 1° Toda e qualquer alteração dos
estatutos não poderá contrariar as finalidades que inspiram a Fundação nem a legislação em
vigor. / § 20 Alterações dos Artigos r a 22° e 29° somente poderão ocorrer por demanda
judicial ou do Ministério Público do Estado de São Paulo. / Art. 30 A Fundação extinguir-se-á
pelo voto da totalidade dos integrantes do Conselho Curador e do Conselho Executivo, ou no
caso da impossibilidade de manter-se por força da lei ou decisão judicial transitada em
julgado. / Parágrafo Único. Na hipótese da Fundação Plural for extinta, o respectivo acervo
patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos ou privados durante o período em
que atuou, será transferido a entidades congêneres devidamente registradas no Conselho
Nacional de Assistência Social ou a uma entidade pública com o mesmo objetivo social, sob
as vistas do Ministério Público Federal. / Art. 31 Os membros do Conselho Curador, do
Conselho Fiscal, do Conselho Executivo e das Diretorias Técnicas não perceberão
remuneração, benefícios ou vantagens pelo desempenho de seus cargos; exceto se
residentes fora da sede da Fundação ou quando a serviço em outros domicílios, quando
farão jus a auxílio transporte e diárias, que serão fixados pelo Conselho Curador. / § 1°
Pessoas Físicas e ou Jurídicas que vierem a prestar serviços específicos à Fundação Plural,
e diversos das atividades inerentes do Corpo Diretivo da mesma, farão jus à remuneração,
tendo como parâmetro os valores de mercado, na região correspondente a sua área de
atuação. / § 20 Pessoas Físicas que vierem a desenvolver serviços específicos ou de
pesquisa à Fundação Plural, e diversos das atividades inerentes do Corpo Diretivo da
mesma, ligar-se-ão por meio de Outorga de Bolsa de Estudo/Pesquisa ou por Termo de
Voluntariado, e farão jus a ressarcimento e/ou remuneração, tendo como parâmetro os
valores praticados por instituições similares, na região correspondente da sua área de
atuação. I Art. 32 É vedada expressamente a distribuição de resultados, dividendos,
bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, a qualquer título, a seus dirigentes,
membros ou benfeitores, sob forma ou pretexto algum. / Art. 33 Os empregados da
Fundação serão admitidos mediante contrato, nos termos da legislação trabalhista dentro das
várias opções legais existentes, pela qual se regerão. / Art. 34 É vedado aos membros do
Conselho Curador, do Conselho Fiscal e, em especial, aos membros do Conselho Executivo
e das Diretorias Técnicas o uso do nome da Fundação em fianças ou avais. / Parágrafo
Único. A concessão de fianças e avais em assuntos de interesse da Fundação dependerá de
expressa e prévia autorização do Conselho Curador, vedada a tomada desta decisão ad
referendum. / Art. 35 Os membros do Conselho Curador, do Conselho Fiscal, Conselho
Executivo e das Diretorias Técnicas não responderão, nem mesmo subsidiariamente, pelas
obrigações da Fundação. / Art. 36 As despesas com ordenados e salários não poderão
ultrapassar 49% (quarenta e nove por cento) do orçamento da Fundação. I Art. 37 A
Fundação manterá a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e da eficiência. / Parágrafo Único. A Fundação goza de
autonomia admini trativ , técnica e financeira, inc.lusive em relação aos seus associados,
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devendo manter a observância aos princípios de responsabilidade social, desenvolvimento
sustentável, isonomia no atendimento ao público, preservação dos bens públicos e da
Fundação, e supremacia do interesse público, e ainda adotando as práticas de gestão
administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva,
de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo
decisório. I Art. 38 O Ministério Público Federal poderá participar das reuniões do Conselho
Curador com direito á voz. I Art. 39 Em caso de auditoria pelo Ministério Público Estadual ou
Federal, as despesas ou honorários de peritos serão custeadas pela Fundação. I Art. 40
Receberá o diploma de "Benemérito" da Fundação a pessoa física ou jurídica que por seus
altos serviços ou ato de benemerência, for indicada pelo Presidente e for julgada merecedora
pelo Conselho Curador. I Art. 41 Situações e circunstâncias não definidas ou não previstas
no presente Estatuto serão resolvidas por deliberação do Conselho Curador, e
posteriormente transformadas em normas internas pelo Secretário-Geral. I Art. 42 O presente
Estatuto entrará em vigor, após a aprovação do Ministério Público do Estado de São Paulo e
inscrição no Registro Público das Pessoas Jurídicas. I Art. 43 Revogam-se as disposições do
Estatuto anterior. I

Passou-se a discussão do nono item da pauta, após ter süfo cofocado em
votação, foi aprovado por unanimidade dos mem6ros do Conse{fio Curador, com
6ase no }lrtÍ{jo 24° do r.Estatuto, a fiomofogação da criação da CDiretoria ~giona{

do (J)istrito Pedera{ e tEntomo, que terá sede no SPN (j3foco ~, saCa 137, tEd.
Vita{ (j3razi~ ~gião}ldministrativa da }lsa :Norte, (j3rasí{ia - (J)p, que tem como
CDiretor ~giona{ o Sr. Odmir}lndrade }lguiar, nomeado peCa Portaria 1tJ 011/08
e como Vice-(J)iretora ~giona{ a Sra. Luciana Sacramento }lguiar, nomeada peCa
Portaria nO 009/10, cujos crennos de Possejá se encontram assinados.

Passou-se a discussão do décimo item da pauta, em assuntos gerais, e com a
paCavra o Presüfente do Conse{fio ~cutivo reCatou que no pró~mo mandato irá
se 6uscar o registro da Pundação como de Vtilidade Pú6{ica Pedera{ e como de
}lssistência Socia{ no C:N}lS, visando 6uscar financiamento privado para as
ativúfades da Pundação, afinnando ainda que estão 6em encaminliados t
entendimentos com órgãos pú6{icos e empresas privadas para o esta6efecimento de
contratos e convênios em níve{ focar e naciona~ e que a ~de P{ura{ de
(J)esenvo{vimento já possui 14 entidades afiliadas e 6 parceiros institucionais.

:Nada mais liavenclo, o Curador-9dor da PUndação P{ura~ fez um resumo
da defi6eração, agradeceu peCa participação de todos o presentes e deu por
encerrada a ~união, e eu,' 1 ! a/ , Secretário
ÇJera{ da PUndação, Cavrei a pre ente }lta, que foi li· a, iácfiada confonne e
assinada pefos os 6 s do Conse{fio Curador, do Conse{fio ~cutivo e demais
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