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RESOLU<;AO N° 0001/18- DE 19 DE JUNHO DE 2018 
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EMENT A: Modifica o Estatuto da Fundacao de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa 
(FADESP). 

A Presidente do Conselho Diretor da Fundacao de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - 
FAD ESP, no uso de suas atribuicoes Iegais, que lhe conferem o Estatuto, com fundamento 
nos artigos 67 e 68 do C6digo Civil, (Lein° 10.406 de 10/01/2002); 

Considerando as decisoes tomadas pelo Conselho Diretor em reuniao de 19 de junho de 2018; 

Resolve: 

RESOLU<;AO 
Art. I 0• Fica modificado o Estatuto da Fundacao de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa 
(FAD ESP), criada pela Resolucao n° 3 70/76, cuja nova redacao constitui anexo desta 
Resolucao e dela faz parte integrante e inseparavel. 

Art. 2°. 0 novo Estatuto entrara em vigor na data de sua publicacao no Diario Oficial do 
Estado, ficando revogadas, as disposicoes em contrario. 

CONSELHO DIRETOR DA FUNDA<;AO DE AMPARO E DESENVOL VI MENTO DA 
PESQUISA - FAD ESP 

PROF. DR. TADEU OLIVER GON<;ALVES 
P sidente do Conselho Diretor da FUNDA<;A.O DE AMPARO E 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP. 
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Capitulo I 

DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

EST ATUTO DA FUNDA<;AO DE AM]) ARO E DESENVOL VIMENTO DA PESQUISA - -� 
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Art. l O• A Fundacao de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FAD ESP, instituida pela 
Universidade Federal do Para juntamente com a Associacao Comercial do Para na forma de 
autorizacao consignada na alinea "b", do paragrafo unico, do artigo 70 do Estatuto aprovado 
pelo Decreto n° 66.539, de 07 de maio de 1970, e de acordo com os termos da escritura publica 
lavrada no Oficio de Notas da Comarca de Belem, as tls. 18, do livro no. 394 se regera pelo 
presente Estatuto e pela legislacao que the for aplicavel. 

Paragrafo Primeiro: Considerando as alteracoes dispostas no Codigo Civil, atraves da Lei n° 
10.406, de I 0/0112002, o Estatuto da FAD ESP, obedecera as disposicoes contidas nos artigos 
67 e 68, que tern a seguinte redacao: 

"Art. 67". Para que se possa alterar a estatuto da fundaciio e mister que a 
re.forma: 
1- seja deliberada por dois tercos dos componentes para gerir e representar a 
fundaciio; 
II- nao contrarie ou desvirtue ofim des/a; 
Ill - seja aprovada pelo 6rgiio do Ministerio Publico, e, caso este a denegue, 
podera ojuiz supri-la, a requerimento do interessado. 

Art. 68. "Quando a alteractio ndo houver sido aprovada par votactio 
undnime, os administradores da fundaciio. ao submeterem o estatuto ao 
6rgiio do Ministerio Publico. requereriio que se de ciencia a minoria vencida 
para impugna-la, se quiser. em dez dias." 

Paragrafo Segundo: No texto deste Estatuto, a sigla FAD ESP e a palavra Fundacao se 
equivalem como denorninacao da entidade. 

Capitulo II 

DO REGIME JURIDICO, SEDE E DURA<;AO. 

Art 2°. A Fundacao de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa e pessoa jurldica de direito 
privado, sem fins lucrativos, com sede e fora na cidade de Belem, capital do Estado do Para, 
sendo indeterminado o seu prazo de funcionamento. 

Art. 3°. A Fundacao gozara de autonomia financeira e administrativa, nos termos da lei e deste 
Estatuto. 

Art. 4°. A Fundacao nae distribui lucros, dividendos ou quaisquer outras vantagens a seus 
instituidores, mantenedores, dirigentes e conselheiros nem qualquer de seu patrimonio ou de 
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seus recursos na manutencao de seus objetivos institucionais, podendo empregar, 
eventualmente, superavit do desenvolvimento de suas finalidades, pautando sempre seus 
procedimentos pela observancia dos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade e eficiencia. 

Capitulo III 

DOS OBJETIVOS E FUNCIONAMENTO 

Art. 5°. Constituem objetivos da Fundacao. 

I. Apoiar, promover e administrar a pesquisa, atraves da gestao de projetos de cunho 
cientifico e tecnologico, bem como promover cursos e treinamentos especializados com 
objetivos cientificos e profissionais; 

II. Promover e incentivar, por quaisquer formas o desenvolvimento da ciencia, da 
tecnologia, da cultura e da arte, prestando services tecnicos remunerados a 
Universidade e a comunidade, segundo regulamento pr6prio a ser aprovado pelo seu 
Conselho Diretor; 

lII. Apoiar projetos de ensino, pesquisa e extensao e de desenvolvimento institucional, 
cientifico e tecnol6gico de interesse das instituicoes federais de ensino superior e de 
pesquisas cientifica e tecnol6gica; 

IV. Captar recursos atraves de consultoria e prestacao de services cientifico- 
tecnologicos, tecnicos administrativos, realizacao de cursos e concursos publicos, 
processos seletivos e treinamentos especializados; e outras atividades que se 
fizerem necessarias, com o objetivo de compor o adequado suporte financeiro ao 
melhor desenvolvimento das atividades da Fundacao, com vistas ao apoio as 
atividades de ensino, pesquisa e extensao da Universidade Federal do Para e de 
outras instituicdes regionais, nacionais e internacionais. 

V. Promover estudos sobre o estagio da pesquisa no Estado do Para, identificando os 
campos prioritarios para as acoes de apoio; 

VI. Conceder bolsas de estudo, em nivel de graduacao, pos-graduacao e de pesquisa, 
atraves de um fundo destinado a esse fim, segundo regulamento pr6prio; 

VII. Incentivar a difusao dos resultados de pesquisas, instituir e conferir premios para 
trabalhos de natureza cientifica e tecnol6gica que contribuam para o desenvolvimento 
do Estado do Para e da Regiao Amazonica; 

VIII. Celebrar acordos, convenios e contratos com pessoas fisicas ou juridicas, de 
direito publico ou privado visando a consecucao dos seus objetivos; 

IX. Sistematizar e acompanhar a execucao de convenios e contratos celebrados entre 
instituicoes publicas ou privadas, quando lhe forem delegados poderes para ta!. 
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Paragrafo Primeiro: Para cumprimeii objetivos e finalidades a Fundafao�_;::/ 
poderd: planejar, promover coordenar, executar, co/aborar, gerir e acompanhar as 
diversas afoes dos entes federados, das Instituiciies de Ensino Superior e de Pesquisa 
cientifica e Tecnologica, nas areas de Educaciio, da Saade, de Minas e Energia, da 
Telecomunicaciio, da Informaciio e Comunicaciio, da Agropecutiria, do Meio 
Ambiente, da Seguranca da Assistencia Social, da Cultura, da Pesquisa Cientifica e 
Tecnoldgica e Inovaciio, <le novos produtos servicos ou processos. Poderd tambem 
apoiar iniciativas de qualquer instituidio publica ou privada, hem como manter 
interciimbio com entidades afins. 

eFades 

Paragrafo Segundo: Para que sejam realizadas as atividades de amparo e 
desenvolvimento da pesquisa, a Fundacao devera implementar a criacao de um 
programa especifico destinado a essa finalidade. 

Capitulo IV 

DO PATRIMONIO E RENDAS 

Art. 6°. 0 patrimonio original da Fundacao constitui-se da importancia de Cr$ 200.000,00 
(duzentos mil cruzeiros), consoante o disposto na escritura publica de sua constituicao (art. l 0). 

Art. 7°. Constituem ainda patrirnonio e rendas da Fundacao: 

1. As doacoes e subvencoes que forem concedidas a Fundacao pela Uniao, Estados, 
Municipios e instituicoes publicas ou particulares, nacionais e/ou intemacionais; 
II. As dotacoes orcamentarias consignadas a Fundacao nos orcarnentos da Uniao, 
dos Estados, dos Territ6rios Federais ou dos Municipios, em cada ano; 
III. As rendas resultantes das prestacoes de services e as de outras fontes de 
qualquer natureza, que venha a auferir; 
IV. As rendas de bens patrimoniais; 
V. Outras rendas eventuais. 

Art. 8°. Os hens, direitos e rendas da Fundacao somente serao utilizados na realizacao de suas 
finalidades, permitida sua vinculacao, arrendamento ou alienacao, observadas as exigencias 
legais e as deste Estatuto, para obtencao de outros rendimentos aplicaveis ao mesmo fim. 

Art. 9°. Sempre que necessaria a alienacao de qualquer im6vel para a aquisicao de outro mais 
rendoso ou conveniente ou ainda para a permuta vantajosa para a Fundacao, sera ouvido o 
Ministerio Publico, ap6s o pronunciamento do Conselho Diretor. 

Art.IO. Extinta a FADESP, administrativa ou judicialmente, seu patrimonio sera incorporado 
ao patrimonio da Universidade Federal do Para - UFPA, quando seu objeto tornar-se ilicito 
(sinonirno da sua nocividade), a impossibilidade juridica de sua manutencao, ou ocorrendo a 
vencirnento de sua existencia, o que nao e o caso, pois a FAD ESP tern sua duracao por tempo 
indeterminado, salvo nas hip6teses citadas neste artigo. 

Capitulo V 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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SE<;AO I 

DA ADMINISTRA<;AO E DOS ORGAOS DELIBERA TIVOS 

Art. 11. A Fundacao e constituida dos seguintes orgaos: 

I. Conselho Diretor. 
II. Conselho Fiscal. 
III. Diretoria Executiva. 

Art. 12. Os membros da Diretoria e dos Conselhos da FADESP exercerao suas atividades de 
forma gratuita. 

SE<;AO II 

DO CONSELHO DIRETOR 

Art. 13. 0 Conselho Diretor e um 6rgao de deliberacao, composto de 15 (quinze) conselheiros, 
indicados com seus respectivos suplentes, consoante os seguintes criterios: 

I. 8 (oito) docentes designados pelo Reitor da Universidade Federal do Para e 
referenciados pelo Conselho Superior de Ensino e Pesquisa - CONSEP da Universidade 
Federal do Para, dentre seus pesquisadores, representantes das areas de interesse do 
ensino e da pesquisa; 
II. 1 (um) da Federacao das Industrias do Estado do Para - FIEPA; 
III. 1 (um) da Associacao Comercial do Para-ACP; 
IV. 1 (um) da Federacao da Agricultura do Estado do Para-(FAEPA); 
V. 1 (um) representante do Governo do Estado do Para; 
VI. 1 (um) representante do Ministerio da Ciencia e Tecnologia- MCT; 
VII. 1 (um) representante do Banco da Amazonia - BANCO DA AMAZONIA S/ A; 
VIII. l(um) representante da Superintendencia de Desenvolvimento da Amazonia - 
SUD AM. 

Paragrafo Unico: 0 mandato de cada conselheiro sera de 02 (dois) anos, podendo ser 
reconduzido por mais 2 (dois). 

Art. 14. 0 Conselho Diretor reunir-se-a ordinariamente 02 (duas) vezes por ano, por 
convocacao de seu Presidente, e extraordinariamente, por convocacao de seu Presidente ou a 
requerimento de 1/3 (um terco) de seus membros efetivos. 

Art. 15. Compete ao Conselho Diretor: 

I. Tracar as diretrizes gerais de atuacao da Fundacao; 
II. Propor alteracoes no Estatuto da Fundacao e aprovacao com deliberacao por dois 
tercos dos conselheiros e resolver os casos omissos; 
III. Aprovar ou modificar o Regimento Interno da Fundacao proposto pela Diretoria 
Executiva e resolver os casos omissos; 
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IV. Aprovar a estrutura administrativa e a politica de recursos humanos da Fund��a,M r ,JI 
propostas pela Diretoria Executiva; ��_.........,.. 
V. Aprovar ou modificar o piano de cargos e salaries da Fundacao proposto pela 
Diretoria Executiva; 
VI. Aprovar sobre o orcamento e o piano de trabalho da Fundacao proposto pela 
Diretoria Executiva para cada exercicio financeiro; 
VII. Eleger, dentre os seus membros, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho 
Diretor da Fundacao por maioria absoluta; 
VIII. Deliberar sobre a politica a ser adotada em programas de apoio financeiro a 
UFPA; 
IX. Elaborar e apresentar ao Reitor a lista triplice para a escolha do Diretor Executivo, 
nos termos do art. 19 deste Estatuto. 

SE<;AO III 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 16. 0 Conselho Fiscal e um orgao de fiscalizacao da gestao economico-financeira da 
Fundacao, constituido por 03 (tres) membros, entre eles incluido seu Presidente, 02 (dois) dos 
membros serao escolhidos pelo CONSEP dentre professores da UFPA e o 3° (terceiro) membro 
sera escolhido pelo Conselho Diretor da Fundacao dentre representantes indicados pelas 
instituicoes que integram o Conselho Diretor: Ministerio da Ciencia e Tecnologia, Govemo do 
Estado do Para, FIEPA, FAEPA, ACP, BANCO DA AMAZONIA SIA e SUDAM. 

Paragrafo Unico: Os membros do Conselho Fiscal nao poderao integrar nenhum outro 
Conselho da Fundacao. 

Art. 17. Compete ao Conselho Fiscal: 

I. Fiscalizar a gestao economico-financeira da Fundacao; 
II. Examinar contas, balances e documentos da contabilidade, emitindo parecer que 
sera encaminhado a Diretoria Executiva; 
III. Exercer o controle intemo, podendo, para tanto, proceder ao exame de livros, 
documentos, escrituracao contabil e administrativa, situacao e demais providencias 
inerentes ao assunto que sejam julgadas necessarias; 
IV. Deliberar sobre a prestacao de contas do Diretor Executivo, ate 30 (trinta) dias 
ap6s a sua apresentacao; 
V. Deliberar, ate o dia 30 de abril, de cada ano, sobre a prestacao de contas relativa 
ao exercicio anterior, devidamente instruida com o balance global; 
VI. Deliberar, semestralmente, sobre o balancete das contas acompanhadas de 
informacoes sumarias sabre as atividades da Fundacao. 

SE<;AO IV 

DA DIRETORIA EXECUTIV A 

Art. 18. A Diretoria Executiva e o orgao executive da Fundacao, que sera representado por um 
Diretor Executive e um Diretor Adjunto; 

§ 1 °. A Diretoria Executiva e exercida pelo Diretor Executivo, substituido em seus 
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mediante proposta do Diretor Executivo. 
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Art. 19. 0 Diretor Executivo e o Diretor Adj unto serao nomeados pelo Rei tor da Universidade 
Federal do Para, dentre pesquisadores com experiencia em administracao academica, indicados 
em lista trf plice organizada pelo Conselho Diretor. 

Paragrafo unico. 0 Diretor Executivo e o Diretor Adjunto terao mandatos de 4 (quatro) anos, 
podendo ser reconduzido uma vez. 

Art. 20. Compete ao Diretor Executivo: 

I. Dirigir e administrar a Fundacao; 
II. Representar a Fundacao, ativa e passivamente, em juizo e fora dele, nao 
respondendo subsidiariamente pelas obrigacoes sociais da entidade; 
III. Elaborar regulamentos internos, baixar normas, resolucoes, instrucoes e 
expedientes administrativos; 
IV. Admitir, promover, transferir, remover, elogiar, punir e dispensar empregados 
da Fundacao, bem como lhes conceder ferias e licencas e praticar outros atos 
inerentes a administracao de pessoal; 
V. Estabelecer parametros para concessao de apoio a iniciativa de pesquisa; 
VI. Propor ao Conselho Diretor a realizacao de reuniao extraordinaria; 
VII. Encaminhar ao Cornite Cientifico do Programa de Apoio (PROAP) os 
pedidos de apoio a pesquisa para analise e julgamento; 
VIII. Elaborar e submeter a apreciacao do Conselho Diretor: 

a) Relat6rio Anual das atividades da Fundacao. 
b) A proposta de estrutura administrativa. 
c) A proposta referente a politica de Recursos Humanos. 
d) Propostas de alteracoes orcamentarias e regimentais devidamente 
justificadas. 
e) Ate o dia IO de dezembro de cada ano, o Plano de Atividades e a proposta 
orcamentaria da Fundacao para o ano seguinte. 

Capitulo VI 

DO REGIME FINANCEIRO E SUA FISCALIZA<;AO 

A rt. 21. 0 exercicio financeiro da Fundacao coincidira com o ano civil. 

Art. 22. 0 cream ento da Fundacao sera uno anual e com preendera todas as receitas e despesas, 
compondo-se de: 

I. Estim ativa de receita, discrim inada por verbas; 
II. D iscrim inacao analitica da despesa, com base no piano de contas da Fun dacao; 
III. Reajuste do cream ento, ate o mes de novem bro do exercicio financeiro. 

Paragrafo D nico: Na elaboracao do cream ento da Fundacao serao observadas as norm as gerais 
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Art. 23. A prestacac de contas anual da Fundacao contera, entre outros, os seguintes elementos: 

I. Balance patrimonial, evidenciando analiticamente a cornposicao do ativo e do 
passivo; 
II. Quadro comparativo entre as receitas e despesas realizadas e previstas. 

Capitulo VII 

DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. 24. A Fundacao po dera outorgar Diploma de "Beriem erito" a pessoa fisica ou juridica que, 
por seus relevantes services ou atos de benem erencia, for julgada m erecedora. pelo Conselho 
Dire tor. 

Art. 25. Os nomes dos integrantes do Conselho Diretor esrao incluidos no ANEXO I. 

Art. 26. Este Estatuto entrara em vigor a data de sua publicacao no Diario Oficial do Estado do 
Para, ap6s a aprovacao pelo M inisterio Publico do Estado do Para, devendo ser inscrito no 
Registro de Pessoas Juridicas. 

Art. 27. Revogam-se as disposico es em contrario. 

constante do Processo que autorizou a 

elho Diretor da FUNDA<;A.0 DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO 
DA PESQUISA- FADESP. 

efivt�ljfl-44,JJ_ 
Marina Matta 

Assessora Jurldica·FADESP 
0AB/PA·9716 
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MINISTERIO PUBLICO 
DO ESTADO DO PARA 

1� Promotoria de Justica de Tutela das Funda�oes Privadas, 
Assoctacoes de lnteresse Social, Falencia e Recupera�ao Judicial e 
Extrajudicial 

Procedimento Administrativo n° 000091-110/2019 

Objeto: Atteracac Estatutaria 

lnteressada: Funda�ao de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP 

DECISAO DO MINISTERIO PUBLICO 

, .r Cuidam os autos de Procedimento de Jurisdicao voluntaria, pela qual 

Fundacao de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP, qualificada nos 

autos, nos moldes do artigo 66 e 67 do C6digo Civil, submete ao Ministerio Publico, a 

proposta de alteracao estatutarla, referente somente ao art. 5°, conforme requerimento 

de fl. 59/60. 

Dessa maneira, nao obstante a ata de aprovacao de alteracao estatutaria 

ter previsto a rnudanca dos artigos 5° e 12 do estatuto (fls 24/26), a presente autorizacao 

se limitara ao artigo 5°, tendo em vista a necessidade de estudo de viabilidade 

economics para que haja previsao estatutaria de rernuneracao de dirigentes, objeto do 

art. 12. 

Juntou os seguintes documentos: 

a) Ata da Assembleia Geral Extraordinaria, realizada em 19 de 

junho de 2019; 

b) Lista de Presence dos membros do Conselho Diretor; 

c) Estatuto Atual; 

d) Minuta do Estatuto modificado 

Essa e a suma dos fates. 

Trata-se de Procedimento de Jurisdicao voluntarla, pelo qual a Fundacao 

de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP, qualificada nos autos, nos 

moldes do artigo 67 do C6digo Civil, solicita autorizacao para registro em cart6rio de 

modificacao em seu estatuto. 

Dos requisitos formais exigidos pe/a lei 

O Estatuto e suas modificacoes de uma fundacao devem obedecer aos 

requisites formais dos artigos 46 e 67 do CC/2002, concomitante ao art. 120, da Lein° 

6.015/1973 (Lei dos Registros Publicos), a saber: 



MINISTERIO PUGLICO 
DO ESTADO DO PARA 

1! Promotoria de Justlca de Tutela das Fundai;oes Privadas, 
Assoctacoes de lnteresse Social, Falencia e Recuperai;ao Judicial e 
Extrajudicial 

Art. 46. 0 registro declarara: 
I - a denorninacao, os fins, a sede, o tempo de duracao e o fundo 
social, quando houver; 
II - o nome e a individualizacao dos fundadores ou 
instituidores, e dos diretores; 
Ill - o modo por que se administra e representa, ativa e 
passivamente, judicial e extrajudicialmente; 
IV - se o ato constitutivo e reforrnavel no tocante a administracao, 
e de que modo; 
V - se os membros respondem, ou nae, subsidiariamente, pelas 
obriqacoes sociais; 
VI - as condicoes de extincao da pessoa jurfdica e o destino do 
seu patrim6nio, nesse caso. 
[ ... ] 

Art. 67. Para que se possa alterar o estatuto da fundacao e 
mister que a reforma: 
I - seja deliberada per dois tercos dos competentes para gerir e 
representar a fundacao: 
II - nao contrarie ou desvirtue o fim desta; 
Ill - seja aprovada pelo 6rgao do Ministerio Publico no prazo 
maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, findo o qual ou no caso 
de o Mirnsterlo Publico a denegar, podera o juiz supri-la, a 
requerimento do interessado. (Redacao dada pela Lei n? 
13.151, de 2015) 

Art. 120. 0 registro das sociedades, fundacoes e partidos 
politicos consistira na declaracao, feita em livro, pelo oficial, do 
numero de ordem, da data da apresentacao e da especie do ato 
constitutive, com as seguintes indicacoes: (Redacao dada pela 
Lein° 9.096, de 1995) 
I - a denominacao, o fundo social, quando houver, os fins e a 
sede da associacao ou fundacao, bem como o tempo de sua 
duracao: 
II - o modo por que se administra e representa a sociedade, 
ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 
Ill - se o estatuto, o contrato ou o compromisso e reformavel, no 
tocante a admmistracao, e de que modo; 
IV - se os membros respondem ou nao, subsidiariamente, 
pelas obrlqacces sociais; 
V - as condicoes de extincao da pessoa juridica e nesse case o 
destine do seu patrim6nio; 
VI - os nomes dos fundadores ou instituidores e dos 
membros da diretoria, provis6ria ou definitiva, com 
indica�ao da nacionalidade, estado civil e proflssao de cada 
um, bem como o nome e residencla do apresentante dos 
exemplares. 

2 



MINISTERIO PUBLICO 
DO ESTADO DO PARA 

1� Promotoria de Justlca de Tutela das Funda�oes Privadas, 

Assoctacoes de lnteresse Social, Falencia e Recupera�ao Judicial e 

Extra judicial 

'- - 

A alteracao proposta no Estatuto, com a modiflcacao do incise IV do art. 5°, 

incluiu come um dos objetivos da Fundacao consultoria e prestacao de servic;:os 

cientrfico-tecnol6gicos, tecnicos administrativos, realizacao de curses e concursos 

publicos, processes seletivos e treinamentos especializados, e outras atividades que se 

fizerem necessarias, 

Percebe-se dessa maneira que houve a rnanutencao das finalidades 

originais, pois permanece o foco na area de ensino e pesquisa. 

O "caput" e o paraqrafo unico do artigo 62 do CC, estabelecem o pararnetro 

legal da finalidade da fundacao, a saber: 

Art. 62 do CC - Para criar uma fundacao, o seu instituidor 
fara, por escritura publica ou testamento, dotacao especial 
de bens livres, especificando o fim ague se destina, e 
declarando, se quiser a maneira de administra-la. 
Paraqrato unico - A fundacao somente podera constituir- 
se para fins religiosos, morais, culturais ou de asslstencla. 

A finalidade da fundacao, paralelamente ao patrimonio, e a maior marca da 

fundacao. 
O mandamento legal acima referido, ao determinar que, as finalidades 

fundacionais devem ser especificas, de forma cogente, impede a sua generalizac_;:ao, 

devendo suas finalidades se revestir de exatldao e Indlvlduallzacao. 

Nesse sentido, Jose Eduardo Sabo Paes 1, adverte que: 

" As finalidades devem ser licitas e servir ao interesse geral, 

devendo ser enumeradas pelo instituidor no ato de criacao da 

entidade - por escritura publica ou por testamento - com maior 

exatidao possivel (art. 62 do CC). 
As finalidades tern carater de permanencla, uma vez que 

depois de definidas pelos instituidores nao poderao ser 

modificadas, em sua essencla, pelos administradores, que 

jamais poderao propor a insercao de finalidades contraries as 

ja existentes ou que desvirtuem os seus fins, na redacao do 

art. 67, II, do CC de 2002". (Grifo do MP) 

1 Jose Eduardo Sabo Paes, in Funda9oes, Associa9oes e Entidades de lnteresse Social - Aspectos iurkiicos, 
administrativos, contabeis, trabalhistas e tributarios. 79 Edi9ao, Editora Forense, p.g. 338. 



MINISTERIO PUBLICO 
DO ESTADO DO PARA 

1! Promotoria de Justlca de Tutela das Funda�5es Privadas, 
Assoclacdes de lnteresse Social, Falencia e Recuperacao Judicial e 
Extra judicial 

Destarte, a moditicacao do incise IV, do art. 5°, ao sentir do Ministerio 

Publico, nao viola a norma do artigo 62 do CC, porque mantern as finalidades 

fundacionais pois nao altera objeto principal presente na Escritura Publica, ja que 

a fundacao sem mantem com foco na asslstencta na area de ensino e pesquisa. 

Ante as raz6es acima expostas, o Ministerio Publico, houve par bem em 

DEFERIR, nos moldes do artigo 764 do CPC, a autorizacao pretendida. 

De-se ciencia ao interessado. 

Belem (Pa), 09 de julho de 2019. 
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,... Lena Vania Martins t11unes 

CNPJ: 04.978.524/0001-02 
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constar onde convier, passo o presente que subscrevo e assino, nesta Cidade de 
\ f 

I ' I \ 
Belem, Capital do Estado do Para, Republtca Federativ�Jrasil, em 2 de agosto 

de 2019. - C.: �<r\... � J u.Jok &u... :e · 
( 

) I 
Certifico, em virtude de atribuicoes que lhe confJre a Lei, ea requerimento verbal 

de pessoa int�ressada, q�e do Livro lA-128, f e �egistro Civil de Pessoas 

Juridicas deste Cart6rio, consta sob o numero q4 ordem 00013603, o Registro 

do ESTATUTO "FUNDACAO DE 
AMPARi 

E DESENVOLVIMENTO DE 

PESQUISA - FADESP", com Se e nesta Ci ade Belem, a RUA AUGUSTO 

CORRSA SIN - CIDADE UNIVERSIT 
}�,�' 
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A Araguaia Niquel Metals Ltda., do grupo Horizonte Minerals, torna publi- 
co que recebeu da Secretaria Estadual de Meio Ambienta e Sustentabilidade 
SEMAS/PA, em 19 de julho de 2019, a autorizac;ao para Captura, Coleta, Res- 
gate, Transporte e Soltura de Fauna Silvestre, para fins de monitoramento da 
fauna terrestre, organismos ecuanco e entomofauna - AU n° 4063/2019, nas 
areas de influencia do Projeto Araguaia Niquel, cue esta em desenvolvimento 
no municipio de concetcso do Araguaia, estado do Para. 

Protocolo: 462609 

CENTRAIS ELETRICAS DO PARAS.A. • CELPA 
LICEN�A AMBIENTAL 

COMUNICADO 
A Centrais Eletricas do Para S.A., torna publico que requereu da Se- 
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMMARH, a 
Licenc;a Ambiental, para a Rede de Distribuic;ao de Energia Eietrica - RDR 
34,5 kV - 1. Projeto Colonia Sao Joao, localizada no Munidpio de Floresta 
do Araguaia, no Estado do Para. 

Protocolo: 462626 
AVISO DE LICITA�AO 

A camara Municipal de Itupiranga- PA, mediante a Pregoeira devida- 
mente designada, torna pubtico, processos licitat6rios no 9/2019-010108. 
Tipo Menor Prec;o. Modalidade: Pregao Presenclal, Objeto: Sistema de 
Registro de Prec;o (SRP) para A CONTRATA<;AO DE EMPRESA ESPECIALI- 
ZADA NO FORNECIMENTO DE LINK (30 MB) DE CONEXAO COM A REDE 
MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM SUPORTE TECNICO 
24H, MANUTEN<;AO E REPAROS EM COMPUTADORES E MANUTEN<;AO DE 
REDES DE ACESSO A INTERNET CONFORME AS NECESSIDADES DESSE 
PODER LEGISLATIVO. Abertura 21/08/2019, as 08: 30. 0 edital e anexos 
estso disponiveis das 08: 00 as 13: 00 hora, Avenida 14 de julho n061, 
Centro, no predio da Camara Municipal e tambem atraves do e-mail: cpl_ 
camaradeitu pi ranga@outlook.com. 

It.upiranga-PA, 09 de Agosto de 2019. 
Alice Damaceno 

Pregoelra, 
Protocolo: 462618 

EXTRATO DE ALTERA�AO ESTATUTARIA DA FUNDACAO DE AMPA- 
RO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP: A Fundac;ao de 
Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP - Belem, INSTITUIDA 
pela Universidade Federal do Para, juntamente com a Associacao Comer- 
cial do Para na forma de autorizacao consignada na alinea "b", do paragra- 
fo unico, do artigo 70 do Estatuto aprovado pelo Decreto n° 66.539, de 07 
de maio de 1970, e de acordo com os termos da escritura publica lavrada 
no Oficio de Notas da Comarca de Belem, as fls. 18, do livro no. 394 in- 
forma que Conforme ATA da reuniao extraordmana do Conselho Diretor 
da FADESP realizada em 19/06/2018, foram aprovadas em seu Estatuto 
as mudanc;as a seguir: Alterac;ao: rnoso IV, do Artigo so, que passa a ter 
a seguinte redac;ao: Captar recursos atraves de consultoria e prestecao 
de servlcos cientifico-tecnol6gicos, tecntcos administrativos, realizac;ao de 
cursos e concursos publkos, processes seletlvos e treinamentos especia· 
lizados; e outras atividades que se fizerem necessartas, com o objetivo 
de compor o adequado suporte financeiro ao melhor desenvolvimento das 
atividades da Fundac;ao, com vistas ao apolo as atividades de ensino, pes- 
quisa e extensao da Universidade Federal do Para e de outras mstituicdes 
regionals, nacionais e internacionais; Atteracao: Paragrafo Primeiro, do 
Artiga 5°, que passa a ter a seguinte redacao: Para cumprimento dos seus 
objetivos e finalidades a Fundac;ao podera: planejar, promover coorde- 
nar, executar, colaborar, gerir e acompanhar as diversas ac;oes dos entes 
federados, das lnstituic;oes de Ensino Superior e de Pesquisa cientifica e 
Tecnol6gica, nas areas de Educac;ao, da saude, de Minas e Energia, da Te- 
lecomuntcacao, da Informacao e Comunlcacao, da Agropecuaria, do Meio 
Ambiente, da Seguranc;a da Assistencia Social, da Cultura, da Pesquisa 
Cientifica e Tecnol6glca e Inovacso, de novos produtos services ou proces- 
sos. Podera tarnbern apolar iniciativas de qualquer instituic;ao publica ou 
privada, bem como manter intercamblo com entidades afins. 

Protocolo: 462627 

A Araguaia Niquel Metais Ltda., do grupo Horizonte Minerals, torna 
publtco que recebeu da Secretaria Estadual de Meio Ambienta e Susten- 
tabilidade SEMAS/PA, em 19 de julho de 2019, a autorizac;ao para Cap- 
tura, Coleta, Resgate, Transporte e Soltura de Fauna Silvestre - AU n° 
4062/2019, como parte da atividade de supressao vegetal do Projeto Ara- 
guaia Niquel, que esta em desenvolvimento no municipio de Conceicao do 
Araguaia, estado do Para. 

Protocolo: 462607 

TRANSPORTES BAGGETO EIRELI, CNPJ 85.304.723/0008·03, filial se- 
diada na ROD BR 010, S/N, KM 1650, Bairro: NAGIBAO, CEP: 68.625-970, 
Municipio de Paragominas/PA, estado do Para, torna pubhco que requereu 
em 31/07/2019, junto a Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Susten- 
tabilidade - SEMAS a licenc;a de operacao para atividade 2317-Transporte 
de Minerios/coque sob o nurnero de protocolo no 31309/2019 

Protocolo: 462615 

POSTO OE GASOLINA BELATO LTOA., CNPJ: 29.313.022/0001·93, 
torna publico que recebeu da SEMMA/Tome-Ac;u, a Li-Lie. De Instalac;ao 
de. n° 00004/2019 (Ativ,: Posto Revendedor de Diesel e Gasolina). 

Protocolo: 462623 

Sexta-feira, 09 DE AGOSTO 2019 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA 
E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

EXTRATO PE ADITIYO, CONTRATO N° 2018-1602002 INX NO 001- 
2018. Objeto: acresomo de services e obrigac;oes ao contratado assim 
como o reajuste no valor do contrato, conforme expressa a concordancia 
da CONTRATADA, adic;ao no valor de R$ 23.400,00. Contratante: Insti- 
tuto de Previdencia e Assistencta do Municipio de Capanema. Contrata- 
do: Escrit6rio setcmao & Araujo services de Contabllidade Ltda. CNPJ no 
07.479.442/0001-01 Fundamento art. 65 lnciso II c/c art. 57, § 10, inciso 
Ida Lei no 8.666/93. Assinatura 01/07/2019. 

Ivone Cleia Pereira Farias - Presidente/lPAC. 
Protocolo: 462630 

AGRO ESTELAR S/A, CNPJ 533.495.209-87, SOLICITOU A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMASA DE BREU BRANCO - PA, A LI- 
CEN<;A AMBIENTAL RURAL· LAR PARA ATIVIDADE DE CULTIVO AGRicOLA 
DE CULTURA DE CICLO CURTO, REFERENTE AO IMOVEL FAZENDA ESTE- 
LAR II, LOCALIZADO NA VILA BACABA, ZONA RURAL, BREU BRANCO - PA. 

Protocolo: 462606 

sococo S.A. Agroindustrias da Amazonia 
Sociedade de Capital Autorizado 
CNPJ/MF 05.832.555/0001·13 

NIRE/JUCEPA NO 15.300.013.411 
Capital Autorizado: R$ 200.000.000,00 
Capital Subscrito: R$ 166.005.705,00 
Capital Realizado: R$ 166.005.705,00 

EDITAL DE CONVOCA�AO DE 
ASSEMBLEIA ESPECIAL DOS ACIONISTAS 

PREFERENCIAIS CLASSE A E CLASSE B 
Ficam convocados os acionistas da Sococo S.A. Agroindustrias da Amazo- 
nia, na forma prevlsta no Art. 124, da Lei no 6.404/76, para se reunirem 
em Assembleia Especial dos Acionistas Preferenciais Classe A e Classe B 
a ser realizada no dia 19 de agosto de 2019, as 08:00h, na sede da Com- 
panhia situada na Fazenda Sococo, a margem da Rodovia PA-252 (Moju 
-Acara), Km 38, Moju/PA, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do 
Qia.;_Deliberar sobre: (i) Resgate de 370.122 Ac;oes Preferencials Classe 
A e 29.268 Ac;oes Preferenciais Classe B, representando a totalidade das 
ac;oes emitidas pela Companhia para as respectivas especies de ac;oes, 
pelo valor patrimonial das mesmas, apurado no Laudo de Avalia�o apro- 
vado pela Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 01/08/2019, sem 
reduc;ao do capital social da Companhia, retirando-as definltivamente de 
circulac;ao. 

Moju, PA, 07 de agosto de 2019. 
Jose Givago Raposo Ten6rio 

Presidente do Conselho de Administrac;ao 
Protocolo: 462605 

A Araguaia Niquel Metais Ltda., do grupo Horizonte Minerals, torna pu- 
blico que recebeu da Secretaria Estadual de Meio Ambienta e Sustentabi· 
lidade SEMAS/PA, em 19 dejulho de 2019, a autorizac;ao para Supressao 
Vegetal - AU n° 4100/2019, numa area de 386,38ha, para implantac;ao do 
Projeto Araguaia Niquel, que esta em desenvolvimento no municipio de 
Concelc;ao do Araguaia, estado do Para. 

Protocolo: 462613 

MINERA�AO BURITIRAMA S/ A 
CNPJ/ME N° 27.121.672/0001-01 

TERMO DE COMPROMISSO 
Torna publico que firmou, em 23/07/2019, o Termo de Compromisso para 
Ajustamento de Conduta no 037/2019, junto a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e sustentabilidade do Para - SEMAS/PA, referente a regu- 
larizac;ao da ativldade de pesquisa mineral com lavra experimental, em 
tramite por meio do processo de renovac;ao da Licenc;a de Opera¢o no 
10651/2017. 

Protocolo: 462621 

M.S.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS • EIRELI, CNPJ no 
14.710.390/0001·06, com sede na Avenida transamazonica, n° 641, bair- 
ro Ibiza, Cep: 68.378-002, Altamira-Pa, toma publico que requereu da 
SEMAS (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade) a renovac;ao de 
Outorga n° 2026/2015, para fins de consumo humano, conforme Processo 
no 30991/2019. 

Protocolo: 462604 

AMAZON DECK COM.E EXPORTA�AO OE MADEIRAS LTDA , 
CNPJ:14.721.971/0001-35 , torna publico que recebeu a renovac;ao de 
sua LO a SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO-SEMMAT ' PRO- 
CESSO NO 027/2019-1, 

Protocolo: 462619 

E CARVALHO COMERCIO E NAVEGA�AO LTOA, estabelecido na Rod 
PA 150 km 133, N° 38, LOTE 21, Bairro industrial, CEP: 68.695-000, Mu- 
nicipio de Tailandia - Para, Inscrita no CNPJ: 04.780.565/0005-13, torna 
publlco que requereu junto a Secretaria Municipal de Ciencia, Tecnologia 
e Meio Ambiente - SECTMA-PA, a Ucenc;a de Operac;ao para a atividade de 
Comercio Varejista de Combustiveis para Veiculos Automotores. 

Protocolo: 462628 
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