
FUNDAcit0 FRITZ MULLER - FFM%
CNPJ/MF n° 01.577.216/0001-87

`101ENAU -

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 29/11/2012

Aos vinte e nove dias do mes de novembro de dois mil e doze
(29/11/2012), as quatorze horas e trinta minutos (14:30 h), reuniram-se em Assembleia Geral
Extraordinaria, na sede da Fundacao Fritz Mailer, na rua Iguaçü, n° 151, Bairro Itoupava Se-
ca, CEP 89030-030, nesta cidade de Blumenau/SC, inscrita no CNPJ/MF n° 01.577.216/0001-
87, em segunda e Ultima convocacao os membros da Fundacao, conforme registro de presencas
lancado em listagem apartada Compondo-se a mesa, o Sr. Everaldo Artur Grahl assumiu a pre-
sid8ncia e convidou a mim, Adelcio Salvalagio, integrante da assessoria juddica, para secretario.
Uma vez instalada a Assembleia observando-se o cumprimento do quorum estatutariamente
exigido, deu-se curso aos trabalhos, tendo o Sr. Presidente saudado os presentes e solicitado a
leitura do edital de convocacao, publicado no Jornal de Santa Catarina no dia 16 de novembro
de 2012, cujo teor e9 seguinte: "FUNDA210 FRITZ MULLER — FFM. EDITAL DE CONVO-
CA00. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA. Os integrantes do Conselho Diretor a-
baixo firmados, tendo em vista o que preconiza o Estatuto Social, notadamente o art 11, convo-
cam os membros da Fundacilo para a Assembleia Geral Extraordinciria, a ser realizada no dia
29/11/2012, as 13:30 h, em primeira convocactio, corn presenca minima de membros em name-
ro correspondente it metade mais um do quadro; nao havendo quorum, em segunda e anima
convocacao, as 14:30 horas, corn qualquer namero de membros, na sede da entidade, situada
na rua Iguacu, n o 151, Bairro Itoupava Seca, CEP 89030-030, para deliberarem sobre a
seguinte ORDEM DO DIA: 1) diseussiz'o e votacdo sobre a reforma do Estatuto. Blumenau, 16
de novembro de 2012. Everaldo Artur Grahl. Decio Zendron. Edesio Luiz Simionatto. Marcel
Hugo. Marcos Rivail da Silva." Na seqUencia, o Presidente lembrou que, alem da convocacao
desta assembleia ter se realizado mediante a publicacao referida foi ainda remetido para cada
um dos instituidores, corn razoavel antecedencia, a copia da nova redacao do Estatuto e as justi-
ficativas da mudanca. Fez tambem um breve historic° dos procedimentos empreendidos para se
chegar as modificacoes estatutarias em pauta na ordem do dia Destacou que faz alguns anos que
a Fundacao dedica esforcos na busca do aprimoramento do seu estatuto. Ponderou que, desde
sua constituicao, no ano de 1996, mudangas importantes ocorreram. Por exemplo: em 2003, pas-
sou a vigorar urn novo C6digo Civil, que estabeleceu inclusive um prazo para que as entidades
se ajustassem. Porem, o estatuto continua o mesmo, o que tern dificultado algumas Kees da
entidade. E corn esse espirito de aprimoramento e adequacao aos novos tempos, que a atual ad-
ministracao concluiu esse trabalho de alteracees, que se iniciou ainda nas gestoes anteriores.
Informou que a alteracao no estatuto, basicamente, se dá em fling -do das seguintes necessidades:
(i) adequacao ao novo Codigo Civil; (ii) atendimento as solicitayies do Ministerio Publico; (iii)
aprimoramentos de redacao relacionados a atuacao da Fundacao; (iv) melhor arranjo dos 6rgaos
sociais, deixando mais claras as atribuicaes e encargos de cada urn; e (v) criacao do Conselho
Fiscal, que no estatuto atual nao existe. 0 presidente mencionou que o trabalho se desenvolveu
corn estes prop6sitos, que contou inclusive corn algumas conversas preliminares corn Ministerio
PUblico, que é o Orgao Pfiblico que vela pelas fundacaes (Codigo Civil, art. 66), que inclusive já
fez uma analise inicial. Disse ainda que a proposta de alteracao já foi aprovada pelos Conselhos,
ressalvando, todavia, que a palavra final é atribuicao da assembleia de instituidores. Na sequen-
cia, passou a palavra para os assessores juddicos da fundacao, tambem presentes nas pessoas
dos advogados Julio Cesar Krepsky e Adelcio Salvalagio, para que comentassem, pontual e su-
cintamente, os principais itens alterados no estatuto ern vigor. Os advogados entao esclareceram
as modificacoes, dizendo que as principais sao: a) redefinicao dos orgaos sociais e das atribui-
goes especificas de cada urn, que passam a ser o "Conselho Curador", o "Conselho Fiscal" e a
"Diretoria Institucional"; b) criacao do "Conselho Fiscal", corn claras atribuicees de fiscalizacao
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das contas; c) exclusao do "Conselho Diretor", sendo algumas das suas atuais
dentre aquelas do "Conselho Fiscal" e/ou transferidas ao "Conselho Curador";
Curador" passa a ter funcao de efetiva curadoria, ou seja, fica como &gab de contrctioftNint4°.
cao da "Diretoria Institucional"; e) criacao da "Diretoria Institucional", formada por dois Direto-
res (Presidente e Diretor de Operaceies), que passa a incorporar as atribuicaes executivas; f) o
Presidente da "Diretoria Institucional" é indicado como o representante legal da fundacao; g)
deixa de existir o quadro de membros na conformacao atual, porem, sao preservadas atribuicoes
importantes aos Instituidores, como por exemplo eleger pessoas para o Conselho Curador e de-
liberar sobre a reforma do estatuto; h) redefinicao dos poderes para os orgaos sociais; i) defini-
cao das funcoes individuais dos membros da "Diretoria Institucional"; j) definicao, em linhas
gerais, do procedimento de reforma estatutaria; 1) definicao do processo eleitoral, permitindo-se
a indicacao de membros para o Conselho Curador que nao sejam instituidores, com exigencia de
renovacao obrigatOria de 40% (quarenta por cento); m) renumeracao de capftulos e artigos em
funcao da exclusao e insercao de novos; n) indicacao de que a Fundacao pode ser denominada
pela siga FFM; o) criacao de regra de transicao para o preenchimento de cargos dos &gabs soci-
ais, com aproveitamento dos atuais eleitos. Finalizada a exposicao dos advogados, o presidente
fez mais alguns esclarecimentos sobre pontos das alteraceies e deixou a palavra livre para os
debates e esclarecimentos de cluvidas. 0 Sr. Sergio Luiz Pereira questionou sobre o provimento
de cargos no Conselho Curador, com a possibilidade de nao instituidores participarem, e as alte-
racoes do Estatuto daqui por diante. 0 Presidente fez as devidas explicagOes, dizendo que conti-
nua sob a alcada dos Instituidores eleger os membros do Conselho Curador, cabendo a ekes de-
cidir se incluem ou nao instituidores. Neste contexto, o Presidente ressaltou da importancia dos
Instituidores participarem ativamente, quando convidados/convocados, das reunities e assem-
bleias da Fundacao. Quanto a alteracao do estatuto, esclareceu que ha tres etapas a seguir, a
primeira, envolvendo unicamente o Conselho Curador e a Diretoria Institucional, conjuntamen-
te; a se2unda apenas os Instituidores; e a terceira, remessa ao Ministerio Public° para analise e
aprovacao; sendo que somente se avancard pan a proxima etapa, se na anterior for alcancada a
aprovacao. 0 Sr. Marcel Hugo, em complemento, manifestou opiniao favoravel a sistematica
prevista na proposta. 0 Sr. Gerson Tontini sugeriu alterar o prazo de convocacao das reunieies
para 15 (quinze) dias o que foi por todos aprovado. Apos ampla e detalhada discussao acerca
das alteracOes propostas, o tema foi colocado em votacao, SENDO TODAS APROVADAS
POR UNANIMIDADE. Desta forma, corn as modificaceies ja inseridas, este e o inteiro teor do
Estatuto consolidado da Fundacao Fritz Muller:

FUNDA00 FRITZ MULLER - FFM
CNPJ/MF n° 01.577.216/0001-87

ESTATUTO SOCIAL consolidado

Capitulo I — DA DENO1VIINAcii0, NATUREZA, SEDE E DURACii0

Art. 1°. A Fundacao Fritz Muller (FFM), institufda em 15/08/96, nos termos da escritura
priblica lavrada no 3° Tabelionato de Notas da Comarca de Blumenau, constante no livro 130,
fls. 099 a 106, é uma entidade dotada de personalidade jurfdica de direito privado, sem fins lu-
crativos, com sede e foro na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, a qual reger-se-6
pelo presente estatuto e pela legislacao civil aplicavel.

Paragrafo tnico. A Fundacao podera, mediante decisao do Conselho Curador, constituir
filial, estabelecimento, e/ou escritorio, em qualquer parte do territorio nacional, sempre com o
propOsito de execucao dos seus fins sociais.

Art. 2°. 0 prazo de duracao da Fundacao é indeterm nado.
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Capitulo II— DAS FINALIDADES E MEIOS DE ACAO n1>

Art. 3°. A Fundacao tern por finalidade essencial promover a educacao, incluintopyrAnn.-sc'
volvimento cientffico, tecnologico e cultural, devendo atuar em beneficio da populacao ern ge-
ral, ern carater complementar as atividades do Estado, sem fins lucrativos.

* 1°. No exercicio de sua finalidade essencial, a Fundacao podera promover as seguintes a-
tividades:

I — apoio a interned° da Universidade Regional de Blumenau (FURB) corn a sociedade pot
meio de editais, programas, projetos e noes de ensino, pesquisa e extensao;

II — assistencia social beneficente, na area da educacao, a menores, idosos, excepcionais ou
pessoas carentes;

III — desenvolvimento e promocao de estudos e pesquisas em todas as areas da ciencia e da
tecnologia;

IV — assessoria tecnica, cientffica e de gestao a universidades, governos, Orgaos, ent dades
pablicas ou privadas, e a comunidade;

V — assessoria especializada e de instrumentacao ao processo de desenvolvimento cultural,
cientiTico e tecnolOgico;

VI — realizacao, individualmente ou ern parceria com outras instituicaes, de cursos e capa-
citacoes ern todos os Mveis de educacao, em todas as areas de conhecimento;

VII — promocao de atividades educacionais, culturais e cientfficas que possam colaborar no
processo de desenvolvimento e de melhoria da qualidade de vida de todos os segmentos da soci-
edade;

VIII — fornecimento de suporte a FURB no desenvolvimento de suas atividades;
IX — constituicao de parcerias corn entidades pdblicas ou privadas de objetivos afins, vol-

tadas ao desenvolvimento de projetos que visem o alcance das finalidades institucionais. Para
tanto, podera administrar unidades e/ou gerenciar atividades, instituir ou participar da composi-
cap de novas pessoas jundicas, desde que autorizado pelo orgao competente do Ministerio
blico.

* 2°. A Fundacdo, a criterio da Diretoria Institucional, ouvido o Conselho Curador, podera:
I - conceder auxflio, apoio e/ou bolsas de ensino pesquisa e extensao, a pessoa ffsica e/ou

as instituienes educacionais publicas ou privadas sem fins lucrativos, bem como as instituicoes
de carater beneficente, filantropicas, caritativas, religiosas, de pesquisa cientffica ou tecnologica,
de desenvolvimento cultural ou artistic°, legalmente constituidas;

II - criar, manter ou administrar unidades de apoio e/ou producdo de recursos tecnico-
cientifico-operacionais que forem essenciais ao cumprimento das suas finalidades;

III - realizar outras atividades, observadas as exigencias legais e estatutarias, desde que as
respectivas receitas sejam integralmente destinadas A realizacao da finalidade essencial da enti-
dade

§ 3°. No desenvolvimento das suas atividades, a Fundacao adotard praticas de planejamen-
to sistematico de suas aceies, mediante instrumentos de programnao, oreamentacao, acompa-
nhamento e avalindo das suas atividades.

§ 4°. Para a realiznao de contratos ou acordos, a limitacao financeira dos recursos investi-
dos pela Fundacao Fritz Muller sera correspondente a um percentual inferior a 50% do patrimo-
nio liquid° da Fundacao.

* 5°. No exercicio das suas atividades, a Fundnao nao fard qualquer distilled° de raga, cor,
sexo, condicao social, credo religioso ou politico.
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Art. 4°. Constituem o patrim6nio da Fundacao:
I — os bens materiais e os recursos financeiros, destinados pelos fundadores no toNeral assi-

natura da escritura publica;
II — os bens e direitos adquiridos e os que venha a adquirir;
III — os bens e direitos que a ela venham a ser afetos; e,
IV — os legados, doacoes, auxilios e outros bens, que lhe forem destinados por pessoas fcsi-

cas ou juridicas, ptiblicas ou privadas nacionais ou estrangeiras.

Art. 5°. Os bens, direitos e rendas da Fundacao serao integralmente aplicados no Brasil, na
real zacao de sua finalidade essencial.

§ 1°. A Fundacao podera alugar, arrendar, alienar ou investir seus bens, direitos ou rendas,
observadas as exigencias legais e estatutarias, desde que as respectivas receitas sejam integral-
mente destinadas a realizacao da finalidade essencial da entidade.

§ 2°. AlienacOes de bens im6veis, e bens moveis de alto valor, entendido como "hem 'no-
vel de alto valor" aquele corn valor de mercado superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), deve-
rao ser previamente autorizadas pelo 6rgao competente do Ministerio Ptiblico.

3°. A Fundacao nab podera remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos servicos
prestados nesta condicao e tambem nao distribuird a nenhuma pessoa fisica ou jurfclica qualquer
parcela de seu patrimonio ou de suas rendas, a qualquer titulo ou pretexto.

§ 4°. E vedada a aplicacao de recursos patrimoniais da fundacao ern ac6es, cotas ou obriga-
cOes das empresas ou entidades das quais participem os instituidores e eventuais mantenedores,
assim compreendidas as pessoas ffsicas ou juridicas que voluntariamente contribuem financei-
ramente para mantenca da instituicao, ainda que nao majoritariamente.

CAPITULO IV — DA MANUTENCAO

Art. 6°. A manutencao da Fundacao far-se-a atraves de:
I — rendas do seu patrimonio e receitas de suas atividades eventualmente remuneradas;
II — fideicomisso ern seu favor institufdo, como fiduciaria ou fideicomissaria;
III — usufruto que a ela for conferido;
IV - rendas ern seu favor constituidas por terceiros;
V — auxilios de entidades ptiblicas ou privadas;
VI — creditos que lhe forem outorgados para suprir necessidades urgentes.

CAPITULO V — DA ADMINISTRACAO

Capitulo HI — DO PATRIMONIO

Seca° I — disposicoes gerais

Art. 7°. A Administracao da Fundacao é exercida pelos seguintes orgaos:
I — Conselho Curador;
II — Diretoria Institucional;
III — Conselho Fiscal;

1°. Os membros do Conselho Fiscal nao poderao integrar nenhum dos demais orgaos so-
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§ 2°. Os integrantes do Conselho Curador, da Diretoria Institucional e do riti9n
nao receberao remuneragao, vantagens ou beneficios, direta ou indiretamente, por tiatua jos°.
ma ou titulo, em razao das competencias, fungi:3es ou atividades que !he sejam atribuklas pelo
estatuto.

Seca() II— do Conselho Curador

Art. 8°. 0 Conselho Curador é composto por 5 (cinco) membros, com mandato de 2 (dois)
anos, permitida a reconducao, desde que seja observada renovacao minima de 40% (quarenta
por cento).

1°. Os conselheiros sera° indicados pelos instituidores da Fundacao, podendo ser institui-
dores ou ado.

§ 2°. Em ate 60 (sessenta) dias antes do terrain° do mandato dos membros do Conselho
Curador, cabera ao seu presidente convocar uma reuniao dos instituidores, a fim de obter indica-
cdo de cinco (5) membros para o proximo mandato do Conselho. A convocacao far-se-a com
antecedencia minima de 15 (quinze) dias mediante publicacao de antincio em jornal de circula-
cao no mania/3i° da sua sede, mencionando data, hora e local, bem como o assunto da ordem do
dia. Funcionara como presidente dos trabalhos da reuniao o Presidente do Conselho Curador, e
secretario quern este designar. As deliberacoes desta reuniao sera() tomadas pela maioria simples
dos presentes.

§ 3°. 0 Presidente do Conselho Curador sera eleito por seus pares, preferencialmente na
mesma reuniao que der posse aos conselheiros.

§ 4 0 . Dentre os membros do Conselho, apenas um deles, excetuando-se seu Presidente, po-
dera integrar a Diretoria Institucional.

§ 5°. Dentre outras hipOteses, caracteriza-se a perda do mandato o fato do conselheiro fal-
tar, sem justificativa aceita pelo Conselho, a 2 (duas) reuniOes consecutivas ou 3 (tees) altema-
das, em cada ano civil.

§ 6°. Se, durante o exercicio do mandato, constatar-se vacancia, o Conselho escolhera um
novo membro, a quem cabera cumprir o restante do mandato do substituido.

Art. 9°. Compete ao Conselho Curador:
I — escolher, entre os seus membros, o seu Presidente;
II — escolher, nomear e dar posse aos membros da Diretoria Institucional e do Conselho

Fiscal, bem como destituir qualquer deles, neste caso por decisdo motivada da maioria absoluta
de seus membros, conforme processo detalhado pelo regiment° intemo;

III — deliberar sobre pianos, programas e projetos, anuais e plurianuais;
IV — analisar e aprovar, ate 30 (trinta) de novembro de cada ano, as diretrizes de atuacao, o

piano de atividades, bem como o orcamento anual correspondente ao exercicio seguinte e o pia-
no de investimento dos bens, direitos ou rendas da Fundagao;

V — aprovar piano anual de metas sociais e de gestao, hem como gratificacoes de estimulo
e motivacao a empregados pelo seu atingimento;

VI — examinar e aprovar, ate 31 (trinta e um) de maio de cada ano, a prestacao de contas e
o relatorio anual das atividades da Fundacao apresentados pela Diretoria Institucional e aprecia-
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dos previamente pelo Conselho Fiscal, determinando a Diretoria que remeta as 0[9nt
ao Ministerio Public° em ate 30 (trinta) dias.

VII — aprovar a proposta do regimento interno da Fundacao; 	 sc'
VIII — alterar, juntamente com a Diretoria Institucional, o estatuto da Fundacdo PA4eio

de aprovagao por dois tercos (2/3) dos integrantes destes dois ofirgdos sociais (Conselho e Direto-
ria), considerados em conjunto, observando-se ainda o disposto nos paragrafos abaixo;

IX — aprovar o piano de cargos e salarios da Fundacao;
X — aprovar a aquisicao e alienacao de imoveis, bem como sua oneracao;
XI — aprovar a aquisicao, alienacao e/ou oneracao de bens mOveis de alto valor, entendido

como "bem movel de alto valor" aquele, individualmente considerado, com valor de mercado
superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

XII — fixar, anualmente, o valor do limite maxim° de qualquer negocio juridic° que a Dire-
toria Institucional esta autorizada a celebrar em nome da Fundacao, sem obter autorizagdo pre-
via do prOprio Conselho Curador; acima do limite fixado, o Conselho Curador devera previa-
mente autorizar;

XIII — autorizar a concessab de garantias em geral;
XIV — aprovar marcas, logotipos e nome fantasia da Fundagdo;
XV - deliberar sobre aquisicao de doacOes, subsidios e legados;
XVI — convocar a Diretoria Institucional, ou qualquer dos seus integrantes, quando enten-

der necessario;
XVII — resolver os casos omissos neste Estatuto e no Regimento 'memo;
XVIII — aprovar o uso da reserva financeira, nos termos deste estatuto;
XIX - apos as devidas aprovacoes, encaminhar as materias tratadas nos incisos IV, V e XII

ao Conselho Fiscal para a devida ciencia.

* 1 0 . 0 Presidente do Conselho Curador dard posse a Diretoria Institucional e ao Conselho
Fiscal da Fundacao.

§ 2°. Para os fins previstos no inciso VIII (alteracao do Estatuto), adotar-se zao 3 (tres) eta-
pas: a primeira, envolvendo unicamente o Conselho Curador e a Diretoria Institucional,
conjuntamente; a segunda, apenas os Instituidores; e a terceira, remessa ao Ministerio Ptiblico;
tudo, nos termos dos paragrafos seguintes. Somente se avancara para a proxima etapa, se na
anterior for alcancada a aprovacao. As alteracOes s6 entrarao em vigor se aprovadas em todas as
etapas e depois de devidamente registradas no cartorio competente.

§ 3 0 • Cabera ao Presidente do Conselho inicialmente convocar, por qualquer meio disponi-
vel, uma reunido conjunta do Conselho Curador e da Diretoria Institucional, com pelo menos 7
(sete) dias de anteced8ncia, especificando a ordem do dia; a alteracao do estatuto somente sera
aprovada se contar com votos favoraveis de pelo menos dois tercos (2/3) de todos os integrantes
destes dois &gabs sociais, considerados em conjunto.

§ 4°. Se a proposta de alteracao do estatuto for aprovada pelo Conselho Curador e pela Di-
retoria Institucional, nos termos do paragrafo precedente, devera entdo ser submetida A aprecia-
cao dos Instituidores, em reunrao especialmente convocada para este fim, que terao poder de
veto, total ou parcial. A reuniao sera convocada pelo Presidente do Conselho Curador, mediante
ao menos 1 (uma) publicacdo em jornal de circulacao local, com pelo menos 15 (quinze) dias de
antecedencia, especificando a ordem do dia, local e horario dos trabalhos; a reuniao somente
sera instalada, em primeira convocacao, com a presenca obrigatoria de, no minim°, metade mais
um do total de Instituidores em condicoes de votar; nao havendo instalacao na primeira convo-
cacao, por inexistencia de quorum, a reunido sera realizada em segunda convocacao, 30 (trinta)
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§ 5°. Se a aprovacao do Estatuto pelo Conselho Curador e pela Diretoria 46,6444vonalso

se der por unanimidade, os administradores da fundacdo, ao submeterem o estatuto a7O Ministe-
rio PUblico, requererao que se de ciencia a minoria vencida para impugna-la, se quiser, em 10
(dez) dias.

Art. 10. 0 Conselho Curador reunir-se-a, ordinariamente nos meses de fevereiro, maio,
agosto e novembro, e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente, ou por tits
(3) de seus membros conjuntamente.

1°. A convocacao para as reunioes, que independe de qualquer formalidade, dispensada
inclusive publicacees na imprensa, deve ser realizada corn pelo menos 2 (dois) dias de antece-
dencia, constando da comunicacao data, hora e local, bem como a pauta dos assuntos a serem
tratados.

§ 2°. Compete ao Presidente do Conselho Curador presidir as reunines, escolhendo alguem
para funcionar como secretario; na sua ausencia, os demais membros do Conselho presentes
escolherao o presidente dos trabalhos.

§ 3°. 0 Conselho Curador somente deliberard corn a presenca de, pelo menos, 2/3 (dois ter-
cos) de seus integrantes, e suas decisijes, ressalvados os casos expressos em lei, neste Estatuto
ou no Regimento Intern°, serao tomadas pela maioria de votos dos integrantes presentes e regis-
tradas em atas, cabendo apenas ao Presidente do Conselho, alem do seu voto ordinario, o voto
de desempate.

Seca() III — da Diretoria Institucional

Art. 11. A FUNDACAO sera gerida pela Diretoria Institucional, a qual sera escolhida e
empossada pelo Conselho Curador, para cumprir mandato de 2 (dois) anos, corn direito a recon-
ducao.

§ 1°. A designacao de nova diretoria far-se-a, no minimo, 30 (trinta) dias antes do term no
dos respectivos mandatos.

§ 2°. Havendo vacancia ou impedimento, o Conselho Curador promovera a substituicao,
cabendo ao escolhido cumprir o mandato do substituido ou atuar ate a cessacao da causa moti-
vadora do impedimento.

Art. 12. A Diretoria Institucional e formada pelo Diretor Presidente e pelo Diretor de Ope-
racees.

Paragrafo tnico. 0 Diretor Presidente é o representante da Fundacao ern juizo ou fora de-
le, podendo praticar todos os atos, inclusive outorga de procuracao, delegando poderes, obser-
vando-se os limites contidos neste Estatuto.

Art. 13. Sao atribuicoes da Diretoria Institucional da Fundacao:
I — pronunciar-se ern nome de e representar a FUNDAcA0 em todos os atos jurklicos em

geral;
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II - cumprir e fazer cumprir as deliberacOes do Conselho Curador; a.
III — planejar, organizar e dirigir todas as atividades da Fundacao, nos testi. 	 - 'Om

- .to e do regimento intemo;
IV — elaborar, ate 30 (trinta) de outubro de cada ano, as propostas de organ	 twaplafiti

de metas sociais e de gestao da Fundacao, bem como de gratificagOes de estfmulo e motivacao a
empregados pelo seu atingimento, dando ciencia ao Conselho Fiscal; em seguida, encaminhar ao
Conselho Curador para aprovacao; uma vez aprovado, acompanhar sua execucao, apresentando
balancetes periodicos;

V — contratar o pessoal necessario a consecucao dos objetivos da Fundacao, inclusive pes-
soas jundicas;

VI — elaborar e submeter a apreciacao, primeiro do Conselho Fiscal ate 31 de marco, de-
pois ate 30 de abril ao Conselho Curador, corn o parecer do Conselho Fiscal, as contas da Fun-
dacao do exercicio anterior;

VII — elaborar e submeter a aprovacao do Conselho Curador o regimento interno da Funda-
cao;

VIII — elaborar o piano de cargos e salarios da Fundacao;
IX — organizar os servicos administrativos;
X — gait- as atividades da Fundacao;
XI — zelar pelo patrim6nio da Fundacao e tomar providencias A sua guarda e conservacao;
XII - encaminhar ao orgao competente do Ministerio Public°, ap6s as analises e aprovacao

do Conselho Curador:
a) pedido de autorizacao para alienacao de bens imoveis e moveis de alto valor;
b) as contas do exercicio anterior da Fundacao;
c) alteracOes do Estatuto.

XIII — alterar, juntamente corn o Conselho Curador, o estatuto da Fundacao, nos termos do
art. 9°, VIII e seus §§, deste Estatuto;

XIV — praticar os demais atos necessarios ao born andamento dos trabalhos e atividades da
Fundacao.

E)

Parigrafo fink°. 0 detalhamento da estrutura organizacional, bem como a competencia
das unidades administrativas internas e as atribuic6es de chefias serao estabelecidas no regimen-
to intern°.

Art. 14. Compete ao Diretor Presidente:
I — representar a Fundacao ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II — executar e fazer executar os pianos e normas da Fundacao;
III — convocar e presidir as reunines da Diretoria;
IV — admitir e dispensar funcionarios da Fundacao;
V — movimentar os recursos financeiros da Fundacao;
VI — praticar todos os atos necessarios ao born desempenho das atividades e finalidades so-

ciais, delegando as atribuicees que julgar conveniente;
VII — firmar convenios e contratos ern geral para a consecucao das atividades;
VIII — elaborar planos e estudos visando ao desenvolvimento das atividades da Fundacao;
IX — encaminhar ao Ministerio Pilblico, os documentos pertinentes.

Paragrafo tinico. E facultado ao Presidente delegar, ern parte, suas atribuicOes, mediant
outorga de procuracdo especifica.

Art. 15. Cabe ao Diretor de Operagoes:
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I — supervisionar a elaboracdo do relatorio anual de atividades e do piano dktra
rem apreciados pela Diretoria e encaminhados ao Conselho Curador; 12?

II — supervisionar e controlar as receitas e despesas; 	 a

III — dirigir e fiscalizar a contabilidade da Fundacao .	timENAu
IV — supervisionar a elaboracao da prestacao anual de contas e do balanco geral da Funda-

cao:
V — supervisionar a elaboracao da proposta orcamentaria para cada exercfcio;
VI - orientar, fiscalizar e coordenar a aplicayao dos recursos na execuyao dos projetos, pia-

nos e programas da Fundacao;
VII — assistir e supervisionar o pessoal da Fundacao no desempenho de suas atribuicoes;
VIII — auxiliar o Diretor Presidente no desempenho de suas atividades.

Art. 16. Para auxiliar no gerenciamento da Fundacao, a Diretoria Institucional podera es-
colher e contratar executivo(s), delegando-lhe(s) atribuicaes.

Secao IV — do Conselho Fiscal

Art. 17. 0 Conselho Fiscal é constituido por tres (3) membros, escolhidos pelo Conselho
Curador, para mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos, desde que observada a renovacao
de 1/3 (urn terco).

Art. 18. Compete ao Conselho Fiscal:
I — examinar e emitir parecer sobre a prestacao anual de contas, dentro do prazo de trinta

(30) dias a contar da data do recebimento, podendo, para tal finalidade, contratar auditor inde-
pendente para analise e acompanhamento previo;

II — manifestar-se sobre a alienacao ou oneracao de bens imoveis e a aceitacao de doacaes
corn encargos;

III - fiscalizar os atos da Diretoria Institucional e verificar o cumprimento dos seus deveres
legais e estatutarios, noticiando ao Conselho Curador eventuais irregularidades;

IV — informar ao Ministerio Ptiblico eventual pratica criminosa porventura verificados no
exercfcio de sua competencia;

V — manifestar-se ate a aprovagdo do Conselho Curador, caso julgar necessario, sobre a
proposta do orcamento anual, o piano anual de metas sociais e de gestao, bem como gratifica-
cOes de estimulo e motivacao a empregados pelo seu atingimento.

§ 1°. 0 Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano ate o mes de abril, pa-
ra o cumprimento do estabelecido no inciso I deste artigo e, extraordinariamente, quando convo-
cado por qualquer de seus membros, ou pelo Conselho Curador.

§ 2°. As reunifies do Conselho Fiscal sera° presididas por urn dos seus membros, escolhido
pelos demais, e suas decisees scab tomadas por urn quorum minimo de dois; das deliberacees
lavrar-se-a ata.

CAPITULO VI— DO REGIME FINANCEIRO E SUA FISCALIZACAO

Art. 19. 0 exercfcio financeiro da Fundacao coincidith corn o ano civil.

Art. 20. Ate o dia 30 (trinta) de novembro de cada ano, o Conselho Curador deliberara a
cerca da proposta orgamentaria para o ano seguinte.
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§ 1°. A proposta orcamentaria sera anual e compreendera pelo menos:
I - estimativa de receita, discriminada por fontes de recurso;	 (.5 -z
II - fixacao da despesa corn discriminacao analftica.

so
§ 2°. 0 Conselho Curador tera o prazo de ate 30 (trinta) dias para discutir, emeritralhtua-pro-

var a proposta orcamentaria, nao podendo majorar despesas, salvo se consignar os respectivos
recursos.

§ 3°. Aprovada a proposta orcamentaria ou transcorrido o prazo previsto no paragrafo ante-
rior sem que se tenha verificado a sua aprovagao, fica a Diretoria Institucional autorizada a exe-
cutar o orcamento.

Art. 21. A prestacao anual de contas sera submetida ao Conselho Curador, para analise, a-
provacao ou rejeicao, ate o dia 31 (trinta e urn) de maio de cada ano, corn base nos demonstrati-
vos contabeis encerrados ern 31 (trinta e urn) de dezembro do ano anterior.

§ 1°. A Prestacao anual de contas da Fundacao sera realizada corn observancia dos princf-
pios fundamentais e das Normas Brasileiras de Contabilidade e contera, pelo menos, os seguin-
tes elementos:

I - relatorio circunstanciado de atividades;
II - balanco patrimonial;
III - demonstracao do resultado do exercfcio;
IV — demonstracao de fluxo de caixa;
V - demonstracao das origens e aplicacoes de recursos;
VI - relatorio e parecer de auditoria independente, quando for o caso;
VII - quadro comparativo entre a despesa fixada e a realizada;
VIII - parecer do conselho fiscal.

§ 2°. Depois de apreciada pelo Conselho Curador, a prestacao de contas sera encaminhada
ao orgao competente do Ministerio PUblico, nos termos deste Estatuto.

§ 30• Auditoria externa podera ser realizada a requerimento do Conselho Curador, da Dire-
toria Institucional ou do Conselho Fiscal.

Art. 22. 0 resultado financeiro liquid° das atividades, apurado no final do exercfcio, sera
mantido em conta de investimento, sendo que 30% (trinta por cento) no minim° deste valor
constituir-se-6 em reserva financeira.

Paragrafo fInico. 0 uso da reserva financeira far-se-a somente corn a autorizacao do Con-
selho Curador.

CAPITULO VII— DA EXTIKAO DA FUNDA00

Art. 23. A Fundacao extinguir-se-d nos casos previstos ern lei, ou por deliberacao funda-
mentada do Conselho Curador aprovada por unanimidade de seus integrantes, ou ainda por ini-
ciativa do Ministerio Paha), quando se verificar, alternativamente:

I - inutilidade de suas finalidades ou impossibilidade de sua manutencao;
II - nocividade ou ilicitude de seu objeto.

Art. 24. No caso de extincao, incorporacao, fusao, cisao ou encerramento das atividades da
Fundacao, já apreciadas suas contas finais e previamente aprovadas pelo Ministerio Public°,
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seus bens e direitos reverterao em favor de outra instituicao ou fundacao congegere
as condicoes para gozo de imunidade tributaria no ambito federal, cuja sede the- fic
xima.

‘t9z
Paragrafo linico. Nos casos de que trata este Artigo, os bens e direitos da FunditOiteNrsAyeft°

terao preferencialmente a Fundacao Universidade Regional de Blumenau — FURB, caso esta
satisfaca as condicOes estabelecidas no caput

Art. 25. A ata da reunido que decidir pela extincao sera encam nhada ao orgdo competente
do Ministerio Public° para deliberagdo.

CAPiTULO VIII— DISPOSIOES GERAIS

Art. 26. E expressamente vedado aos Orgaos da Administracao da Fundacdo e ineficaz em
relacao a Fundacao o uso da denominacao desta em neg6cios estranhos aos objetivos fundacio-
nais, inclusive em Banos, avais ou quaisquer outras garantias de favor ou em proveito de tercei-
ro.

Art. 27. 0 presente Estatuto entra em vigor na data da sua inscricao no Registro Public° e
os casos nele omissos serao resolvidos pelo Conselho Curador.

Art. 28. 0 mandato dos cargos sera sempre prorrogado ate a posse dos sucessores escolhi-
dos e nomeados na forma deste Estatuto.

Art. 29. Ressalvados os casos de responsabilidade civil e criminal pelos atos que pratica-
rem, os integrantes do Conselho Curador e da Diretoria Institucional ndo sao solidariamente
responsaveis pelas obrigagOes assumidas regularmente em nome da Fundacao.

CAPiTULO IX — DISPOSIcOES TRANSITORIAS E FINAIS

Art. 30. Para fins de uniformizar a nova estrutura dos &gabs sociais, deste novo Estatuto,
corn aquela do estatuto em vigor (o antigo), serao adotados os seguintes procedimentos:

I - os integrantes do atual Conselho Diretor, que conta corn 5 (cinco) membros, passarao,
quando o novo estatuto entrar em vigor, a integrar o Conselho Curador e concluirao seus man-
datos de 2 (dois) anos, seguindo a regra do Estatuto Antigo, sob a qual foram eleitos, a contar da
investidura no cargo.

II — os integrantes do atual Conselho Curador, que conta com 3 (tres) membros, passarao,
quando o novo estatuto entrar em vigor, a integrar o Conselho Fiscal, exceto aquele(s) escolhi-
do(s) para compor a Diretoria Institucional; o(s) integrante(s) escolhido(s) para a Diretoria
Institucional sera(do) entao substituido(s) definitivamente no novo Conselho Fiscal pelo(s) elei-
to(s), na Ultima eleicao, como suplente(s) para o Conselho Diretor; e concluira(ao) seu(s) man-
dato(s) de 2 (dois) anos, seguindo a regra do Estatuto Antigo, sob a qual foi(ram) eleito(s), a
contar da investidura no cargo.

III — em ate 15 (quinze) dias, contado da aprovacao pelo Ministerio PUblico do presente es-
tatuto, os integrantes do novo Conselho Curador escolherao os membros da Diretoria Institucio-
nal; o prazo do mandato, para fins de se harmonizar com o preenchimento de todos os orgaos
sociais, sera o tempo que restar de mandato para os membros do novo Conselho Curador e Con-
selho Fiscal, cujo inicio se (lard a partir do registro deste novo estatuto no CartOrio competente.

IV — Se algum suplente, eleito na Ultima eleicao, nao for lotado em nenhum cargo, da nova
estrutura, perdera automaticamente seu mandato.
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§ 1 0 . 0 prazo do mandato dos integrantes dos Orgaos Sociais empossados
artigo nao extrapolara 2 (dois) anos, seguindo a regra do Estatuto Antigo.

§ 2°. A prOxima escolha dos membros para os orgaos sociais, que sucederao os empossa-
dos nos termos deste artigo, id se (lard pelas regras do novo estatuto.

Art. 31. 0 presente Estatuto foi aprovado em Assembleia Geral especialmente convocada
para este proposito, realizada no dia 29 de novembro de 2012. Atesta-se que todas as
modificacoes restaram incorporadas ao Estatuto Social Consolidado cuja Integra encontra-se
nos artigos precedentes, passando a reger a Fundacao Fritz Muller para todos os efeitos legais,
corn revogacao das disposicoes contrarias.

0 Presidente deixou a palavra livre e como mais ninguem quis se manifestar, suspendeu tempo-
rariamente a assembleia para a lavratura da ata Retomados os trabalhos, fez-se leitura da ata e
sua aprovacao, sendo pelos presentes assinada. Em seguida, encerram-se os trabalhos. Blume-
nau, 29 de novembro de 2012

Registrado de acordo corn a Mandestagdo Ministerial do
Exmo. Promotor de Justice de Blumeneu-SC, Dr. Odeir
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