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Fundação Parque de Alta Tecnologia
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Regimento Interno da Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de
Iperó e Adjacências - Fundação PATRIA

Sétima Alteração (aprovada em 11 de setembro de 2020)

TÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO, DOS VALORES E DAS COMPETÊNCIAS DA FUNDAÇÃO I

Ar

CAPÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO

Seção 1
Da Natureza, Denominação, Sede, Foro e Duração

Art. 1°.A Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências foi instituída
em quinze de outubro de mil novecentos e noventa e dois pela Prefeitura Municipal de Iperó,
consoante o Convênio n° 04/90, celebrado em dois de março de mil novecentos e noventa, pelos
Ministérios da Marinha e da Ciência e Tecnologia e a Prefeitura Municipal de Iperó, de acordo
com a Lei Municipal n" 06/90 de Iperó, promulgada em oito de fevereiro de mil novecentos e
noventa, firmado entre os convenentes acima.

Art. 2°. A Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências é pessoa
jurídica de direito privado de fins não lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, prazo
indeterminado de duração, com sede e foro no município de Iperó, estado de São Paulo, à Rua José
Antonio Scaciota n° 165, bairro Portal do Cedro, CEP 18560-000, e regida pelo seu Estatuto Social
(Oitava Alteração), aprovada pelo Conselho de Curadores, em 29 de abril de 2020.
Parágrafo único. Fundação Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências ou
Fundação PATRIA ou Fundação ou PATRIA serão consideradas designações equivalentes
neste Regimento Interno (RI), assim como em quaisquer documentos internos.
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un açao e sua esponsa I I a e ociai; sua orgarnzaçao a ims ra rva; as competencias e r
atribuições de seus elementos organizacionais, até o nível de Gerência; e as atividades técnicas e _
administrativas. ~

Seção 2 . .\I~
Da Atuação e da Finalidade

Art. 4°. A Fundação atuará nos campos estabelecidos no Art. 6°, de modo a alcançar a finali~ade
precípua estatuída no Art. 5°, ambos de seu Estatuto Social.
Parágrafo único. Em sua atuação, como definido no Art. 10 de seu Estatuto Social, a Fundàç
observará os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicid e ~
eficiência, pilares sobre os quais são estabelecidos os valO,s que norteiam essa atuação, ~
será também balizada por ações de Responsabilidade Sacia

~ \
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CAPÍTULO 11
DOS VALORES DA FUNDAÇÃO

. Seção 1
Dos Valores da Fundação

Art. 5°. A Fundação, por seu relacionamento estreito com instituições públicas, entre outros Ii

valores, terá por básicos a Ética e a Transparência.
Parágrafo único. Um Código de Ética, elaborado como Norma Administrativa, regerá a conduta
dos componentes da Fundação e norteará o seu relacionamento interno e com clientes,
fornecedores e parceiros.

Seção 2
Da Responsabilidade Social

Art. 6°. A Fundação reconhece sua responsabilidade em contribuir com o desenvolvimento
sustentável da sociedade na qual está inserida e, portanto, adotará um Programa de
Responsabilidade Social (PRS), por meio do qual, em trabalho conjunto com seus Conselheiros e
Funcionários, suas famílias e a comunidade local, buscará a melhoria da qualidade de vida e o
alcance de expectativas mais amplas da sociedade em geral.
Parágrafo único. Para a elaboração do PRS, se adotará como referência a Norma BrasileiraABNT
NBR ISO 26000 - Diretrizes de Responsabilidade Social.

Art. 7°. A Diretoria Executiva avaliará anualmente o PRS e submeterá seu relatório, que poderá
conter proposta de atualizações, ao Conselho de Curadores, via Conselho Fiscal.,

TÍTULO 11
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO

Seção 1
Dos Elementos Organizacionais

Art. 8°. A organização básica da Fundação, definida no Título II de seu Estatuto SOcia;Jlé
detalhada neste capítulo e está sintetizada no organograma anexo.

Art. 9°. O Conselho de Curadores, órgão máximo da administração da Fundação, é assessor~
pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Técnico-Científlco e tem por órgão executivo SUbordina:l'
a Diretoria Executiva.

Art. 10. A Diretoria Executiva é composta pelo Diretor-Presidente, que conta com o auxíli Ír~to
das Diretorias Técnica, Administrativa e Financeira.
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Parágrafo único. As novas denominações dos órgãos da Diretoria Executiva têm a seguinte
correspondência com a estrutura adotada até a T" alteração do Estatuto Social e a 6a alteração do
Regimento Interno da Fundação: .

I. Diretor Técnico, com as competências e atribuições do antigo Diretor de Operações
Técnico-Científicas, além de outras estabelecidas neste Regimento;

11. Diretor Administrativo, com as competências e atribuições do antigo Diretor Executivo
e do antigo Secretário Geral, além de outras estabeleci das neste Regimento; e

111. Diretor Financeiro, com as competências e atribuições do antigo Diretor Tesoureiro,
além de outras estabelecidas neste Regimento.

.a
Art. 11. As Diretoria Técnica, Administrativa e Financeira terão Gerências subordinadas, c/r
definidas neste Regimento Interno, e estas, conforme a necessidade,' poderão ter Seções e I

Subseções subordinadas.
Parágrafo único. Norma Administrativa específica regerá a estrutura interna das Gerências, bem
como as atribuições de cada elemento organizacional a elas subordinado.

Art. 12. As Assessorias Jurídica, de Controladoria, e de Governança são Assessorias Permanentes,
diretamente vinculadas ao Diretor-Presidente.
§ 10 As Assessorias Permanentes poderão ser exerci das, em caráter cumulativo ou não, por
Funcionários da Fundação, por contratação de profissional autônomo ou por escritórios
especializados, de notória idoneidade, em cada tema.
§ 2° Poderão ser estabelecidas Assessorias Temporárias, para atender a necessidades específicas,
como estabelecido no Art. 39 do Estatuto Social e que poderão estar vinculadas a quaisquer
elementos organizacionais, até o nível de Seção.

CAPÍTULO 11
DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO,

Seção 1
Do Conselho de Curadores

Art. 13. O Conselho de Curadores será constituído e funcionará conforme o estabelecido no
Capítulo V do Estatuto Social da Fundação.

Art. 14. A indicação de membros, efetivo ou suplente, do Conselho de Curadores se dará por meio
de comunicação formal da Instituição responsável pela indicação ao Presidente do Conselho de {
Curadores e será submetida ao conhecimento do Conselho por meio de ofício do Diretor-
Presidente, por ordem do Presidente do Conselho de Curadores. ' . '
Parágrafo único. A posse de novos membros se dará na primeira reunião do Conselho ~e
Curadores seguinte à expedição do ofício citado no caput, e será lançada na Ata da Reunião, com
a explicitação da data de término do mandato.

Seção 2 ~Do Conselho Fiscal

Art. 15. O Conselho Fiscal, órgão de assessoria ao Conselho de Curadores da Fundação, realizará
fiscalização sobre os demais órgãos e terá sua constituição e funcionamento confo 'é- o
estabelecido no Capítulo VI do Estatuto Social da Fundação PATRIA.

U*,ã".O, '\'. TRIA
~~~
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Art. 16. O Conselho Fiscal, em suas reuniões, analisará a evolução das contas e do patrimônio da
Fundação, bem como eventuais necessidades de aquisições ou alienações de grandes valores.
Parágrafo único. As decisões do Conselho Fiscal deverão ser lavradas em Atas, numeradas
sequencialmente, que serão assinadas pelos membros do Conselho Fiscal e arquivadas em pasta
própria na Fundação.

Art. 17. Norma Administrativa específica detalhará o funcionamento do Conselho Fiscal.

Seção 3
Da Diretoria Executiva

Art. 18. A Diretoria Executiva, órgão de administração central da F·undação, executará as
diretrizes e cumprirá as normas gerais e específicas baixadas pelo Conselho de Curadores, e terá
sua constituição e funcionamento conforme estabelecido nos Art. 29 a 35 do Estatuto Social da
Fundação.

rtó
es
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Art. 19. O Diretor-Presidente (FP-Ol) é diretamente auxiliado pela Diretoria Técnica (FP-l O),pela
Diretoria Administrativa (FP-20) e pela Diretoria Financeira (FP-30), conforme estabelecido neste
Regimento.
Parágrafo único. O Diretor-Presidente conta ainda, em caráter permanente, com as Assessorias:
Jurídica (FP-Ol.l); Controladoria (FP-01.2) e Governança (FP-01.3), nos termos do parágrafo 1°
do Art. 39 do Estatuto Social, cujas respectivas atribuições estão estabe1ecidas neste Regimento
Interno.

Art. 20. A Diretoria Técnica (FP-I0) é o órgão auxiliar do Diretor-Presidente na gestão dos
Convênios e Contratos sob a égide do Regime Jurídico da Inovação e conta, como subordinada~
com as Gerências de Prospecção (FP-l1) e de Projetos (FP-12). r
Art. 21. A Diretoria Administrativa (FP-20) é o órgão auxiliar do Diretor-Presidente na gestão
administrativa da Fundação e conta, como subordinada, com a Gerência Administrativa (FP-21).

Art. 22. A Diretoria Financeira (FP-30) é o órgão auxiliar do Diretor-Presidente na gestão
financeira e contábil da Fundação e conta, como subordinadas, com as Gerências Financeira (FP-
31) e Contábil (FP-32). .
Parágrafo único. As atribuições referentes à Gerência Contábilpoderão ser exercidas por
Funcionário da Fundação, por contratação de profissional autônomo ou por escritórios
especializados, de notória idoneidade. r
Art. 23. A Diretoria Executiva se reunirá ordinariamente sempre na semana anterior à reunião do
Conselho de Curadores. ~
Parágrafo único. As decisões da Diretoria Executiva deverão ser lavradas em Atas, numeradas
sequencialmente, que serão assinadas pelos membros da Diretoria e arquivadas em pasta própria .
na Fundação. -«

-lSeção 4
Do Conselho Técnico-Científico

Art. 24. O Conselho Técnico-Científico, órgão consultivo da Fundação, terá sua constitui
funcionamento conforme estabelecido nos Art. 36 a 38 do Estatuto Social da Fundaçã

//#~
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Art. 25. A composição do Conselho Técnico-Científico será de dois a cinco membros, por decisão
do Conselho de Curadores, em razão da carga de acordos administrativos firmados pela Fundação.

Art. 26. As indicações para o Conselho Técnico-Científico poderão ser feitas pelos membros do
Conselho de Curadores e pelo Diretor-Presidente.

Art. 27. Os integrantes do Conselho Técnico-Científico serão eleitos pelo Conselho de Curadores
e terão mandatos de dois anos, permitidas reconduções.
§ 1°. Os membros do Conselho Técnico-Científico deverão ser substituídos, a qualquer tempo, em
razão de vacância.
§ ZO. No caso de substituição, o mandato do substituto terá o seu término coincidente com o
mandato do membro substituído.
§ 3°. O Conselho Técnico-Científico será presidido por seu membro de maior idade.

Art. 28. O Conselho Técnico-Científico reunir-se-á em reuniões ordinárias e extraordinárias,
convocadas pelo Presidente do Conselho de Curadores, por seu Presidente ou por convite do
Diretor-Presidente.
§ r. As reuniões do Conselho Técnico-Científico serão coordenadas pelo Diretor Técnico, que
atuará como seu Secretário.
§ 2°. As decisões do Conselho Técnico-Científico deverão ser lavradas em Atas, numeradas
sequencialmente, que serão assinadas pelos partícipes da reunião e arquivadas em pasta própria na
Fundação.

Art. 29. Norma Administrativa específica detalhará o funcionamento do Conselho Técnico-
Científico.

CAPÍTULO nr
DA GESTÃO DE ACORDOS ADMINISTRATIVOS,

Seção 1
Da Divisão de Tarefas

Art. 30. A gestão dos Acordos Administrativos firmados sob 'a égide do Regime Jurídico da
Inovação se dará em estrutura matricial, com a seguinte divisão de tarefas entre os órgãos da
administração da Fundação: '

I. à Diretoria Técnica cabem a supervisão da execução dos Acordos Administrativos e o. /.
acompanhamento de sua gestão financeira; o controle e o acompanhamento do1
desenvolvimento dos Planos de Trabalho (PTrab) relativos aos Convênios ou dos
Termos de Referências/Projetos Básicos relativos aos Contratos; a elaboração e o
acompanhamento dos processos de obtenção; e executar e/ou coordenar as ações
necessárias ao encerramento dos Acordos Administrativos;
à Diretoria Administrativa cabem a gerência e a execução dos processos de obtenç
relativos aos Acordos Administrativos; e
à Diretoria Financeira cabem a gestão financeira e o pagamento de despesas ~"
Acordos Administrativos; e, conforme o caso, os cálculos necessários à apuração e ao'\ 'j~
rateio das Despesas Operacionais e Administrativas (DOA).

Parágrafo único. Entende-se como Acordos Administrativos firmados sob a égide do Regime
Jurídico da Inovação aqueles baseados nas Leis 10.973/2004 e 8.958/1994 e demais le . :úÇ5es
decorrentes. /

lI.

IlI.
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Seção 2
Da Estrutura de Gestão de Convênios

Art. 31. Cada Convênio terá:
I. um Supervisor de Convênio;

lI. um Líder de Convênio;
Ill. um Auxiliar de Obtenção de Convênio; e
IV. um Coordenador de Convênio.

§ r. Conforme a complexidade do Convênio, cada função das acima estabelecidas poderá se
encarregar de mais de um Convênio, a critério do Diretor Técnico, para as funções dos incisos I e
Il, e do Diretor Administrativo, para a do inciso Ill.
§ 2°. Em Convênios de maior complexidade, cada função acima estabelecida poderá ser
desempenhada por assessor temporário contratado em dedicação exclusiva ao Convênio em
questão, desde que haja previsão para tal nos termos do referido Convênio.
§ 3°. Os custos relacionados à contratação citada no parágrafo 2°, inclusive os encargos trabalhistas
daí decorrentes, serão apropriados da reserva para ressarcimento das DOA, na rubrica DOA
Específica do Acordo.
§4°. Poderão, com autorização do Conselho de Curadores, ser contratados auxiliares de Convênio,
que ficarão subordinados à Gerência de Projetos, para permitir melhor gestão.

;(
:a

Art. 32. A função de Supervisor de Convênio será normalmente exercida pelo Gerente de Projetos,
exceto quando houver a contratação de um assessor temporário para tal função.
Parágrafo único. Em caso de contratação de assessor temporário como Supervisor de Convênio,
este ficará subordinado ao Gerente de Projetos.

Art. 33. A função de Líder de Convênio será normalmente exercida por pessoal subordinado à
Gerencia de Projetos.

Art. 34. A função de Auxiliar de Obtenção de Convênio será normalmente exercida por pessoal~
subordinado à Gerencia Administrativa. ~

Art. 35. A função de Coordenador de Convênio será exercida por pessoal do Concedente, para tal
formalmente indicado. ..

Art. 36. Nos Convênios que, por força de normas do órgão financiador, haja a necessidade de ser (.
designado um Ordenador de Despesas, exercerá essa função o Supervisor de Convênio. .
§ 1°. O Supervisor de Convênio poderá exercer as atribuições de Ordenador de Despesas em mais ,
de um Convênio.
§ 2°. A nomeação para o exercício da ordenação de despesas se dará por portaria do Diretor-
Presidente, que também nomeará um substituo para atuar nos casos de impedimento do titular.

Art. 37. Para os demais tipos de Acordos Administrativos será utilizada a estrutura acima defini
naquilo que couber, em função da complexidade do acordo estabelecido.
§ 1°. A estrutura será definida em reunião da Diretoria Executiva.
§ 2°. A implementação dessa estrutura se dará por portaria do Diretor-Presidente.
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CAPÍTULO IV
DAS COMISSÕES

Seção 1
Do Estabelecimento

Art. 38. A critério do Diretor-Presidente, poderão ser estabelecidas Comissões para tratar de temas
específicos, que necessitem ser abordados de modo mais detalhado e/ou tempestivo.

Art. 39. As Comissões serão classificadas em:
I. permanentes, quando terão sua atuação de modo continuado; e

lI. provisórias, com prazo de funcionamento estabelecido ou que sejam dissolvidas ao
atingirem o objetivo para o qual foram estabelecidas.

Art. 40. As Comissões serão estabelecidas por portaria do Diretor-Presidente, que deverá conter,
no mínimo:

T. objetivo da Comissão;
11. classificação da Comissão;

III. se provisória, data ou marco de encerramento; e
IV. lista de membros, com no mínimo três participantes, e a nominação do Presidente da

Comissão.

TÍTULO nr
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

CAPÍTULO I
DOS CONSELHOS

Seção 1
Do Conselho de Cura:dores

Art. 41. Cabe ao Conselho de Curadores, além das competências estabelecidas no Art. 19 do {'
Estatuto Social:

I. Aprovar o Estatuto Social e o Regimento Interno da Fundação, bem como suas
eventuais alterações;
Adotar ou determinar a adoção das medidas necessárias para a correção de quaisquer !
irregularidades verificadas na administração da Fundação;
Determinar a contratação, quando necessário ou conveniente, de assessoria
especializada e de reconhecida idoneidade, para auxiliá-lo na fiscalização ~ l
funcionamento da Fundação; ....~
Aprovar o Plano Estratégico da Fundação; ~
Aprovar as Normas Administrativas que digam respeito a relacionamentos externos à,
Fundação, ao funcionamento dos Conselhos de Curadores, Fiscal e Técnico-Científico,
ou que possam gerar compromissos financeiros;

VI. Determinar a elaboração de Norma Administrativa que entenda ser necessária;
VII. Estabelecer, com subsídios da Diretoria Executiva, o calendário de reuniões para o ano

subsequente; , // -..J Di
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VIII. Aprovar o Plano Orçamentário Anual e o-Plano de Trabalho da Fundação para o ano
seguinte, bem como suas revisões;

IX. Deliberar sobre a contratação de funcionários;
X. Aprovar a Tabela de Cargos e Salários da Fundação;

XI. Deliberar sobre a aceitação de doações e legados; e
XII. Decidir sobre casos omissos neste Regimento Interno.

Art. 42. Cabe ao Conselho Fiscal, além do previsto no Art. 28 do Estatuto Social:
I. Elaborar, em termos de proposta à Diretoria Executiva, as Normas Administrativas

necessárias ao funcionamento do Conselho Fiscal, para apreciação do Conselho de
Curadores;
Opinar, sob o viés das boas práticas de governança, sobre as Normas Administrativas
propostas pela Diretoria Executiva que tenham de ser submetidas ao Conselho de
Curadores;
Elaborar parecer sobre o Relatório Anual de Gestão do ano anterior;
Elaborar parecer sobre as propostas de Plano Orçamentário Anual e de Planos de
Trabalho para o ano subsequente;
Elaborar, num prazo de 15 (quinze) dias, parecer sobre propostas de revisão do Plano
Orçamentário Anual e do Plano de Trabalho em vigor;
Submeter ao Conselho de Curadores, o Calendário Anual de Atividades do Conselho
Fiscal para o ano subsequente;
Estabelecer, por meio de Norma Administrativa, os tipos e modelos de relatórios que
entenda necessários para o exercício de suas competências e as instruções para seu
preenchimento;
Requisitar à Diretoria Executiva os documentos, as explicações e as informações que
julgar necessários à avaliação dos atos internos da Fundação;
Solicitar, com embasamento, ao Conselho de Curadores a contratação de assessorias
especia:iza?as e de reconhecida idoneidade para auxiliar no exercício de suas ~
competências;
Examinar, quando necessário, a execução de Convênios, Contratos e Parcerias ,.
realizadas com outras Instituições ou empresas congêneres; e . /
Opinar sobre a aquisição e alienação de bens móveis e imóveis e equipamentos de (
grande valor.

Seção 3 tDo Conselho Técnico-Científico

Art. 43. Cabe ao Conselho Técnico-Científico: .
L Elaborar, em termos de proposta à Diretoria Executiva, as Normas Administrativas., ;J

necessárias ao funcionamento do Conselho Técnico-Científico, para apreciação ~o"""l
Conselho de Curadores; "

lI. Assessorar o Conselho de Curadores sobre os aspectos técnicos, tecnológicos,
científicos e de inovação afetos à Fundação;

Ill. Analisar as propostas de Acordos Administrativos a serem firmados sob a égide do
Regime Jurídico da Inovação;

IV. Emitir parecer sobre os compromissos assumidos em Convênios ou Contratos, em nome
da Fundação, no que tange às responsabilidades técnicas ass . d:.S. A ti
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V. Assessorar o Conselho de Curadores quanto à conformidade das propostas dos Acordos
Administrativos citados no inciso IH acima em relação aos objetivos e finalidades da
Fundação e às legislações ou normatizações técnicas atinentes ao assunto; e

VI. Opinar sobre aspectos técnicos, tecnológicos, científicos e de inovação associados a pré-
projetos e projetos propostos à Fundação para estabelecimento de convênios, quando
solicitado pelo Diretor Técnico.

CAPÍTULO II
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Seção 1
Do Diretor-Presidente

Art. 44. Cabe ao Diretor-Presidente:
I. Representar a Fundação, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;

H. Celebrar Acordos Administrativos em nome da Fundação;
TIL Convocar a Diretoria Executiva, presidindo seus trabalhos;
IV. Solicitar a convocação extraordinária do Conselho de Curadores ao seu Presidente;
V. Dirigir e supervisionar os trabalhos da Fundação;

VI. Tomar medidas urgentes de competência colegiadas do Conselho de Curadores ou da
Diretoria Executiva, ad referedum desses órgãos;

VII. Estabelecer Assessorias Temporárias e Comissões;
VHI. Propor ao Conselho de Curadores, via Conselho Fiscal:

a. alterações no Estatuto Social ou no Regimento Interno da Fundação, aprovadas pela
Diretoria Executiva; .
b. o Plano Estratégico da Fundação e suas atualizações;
c. o Plano Orçamentário Anual, o Plano de Trabalho e o Calendário de Reuniões do
Conselho de Curadores para o ano subsequente;
d. revisões do Plano Orçamentário Anual e do Plano de Trabalho em vigor;
e. o Programa de Responsabilidade Social e suas alterações;
f. as Normas Administrativas que sejam da esfera de competência daquele
deliberar;
g. a contratação de Funcionários;
h. a Tabela de Cargos e Salários;
i. as ofertas de doações e legados;
J. a alienação e aquisição de imóveis e a aceitação de doação com encargos; e
k. a alienação de bens móveis.

IX. Aprovar as Normas Administrativas; d1r
X. Submeter ao Conselho de Curadores os casos omissos neste Regimento. ,

Parágrafo único. A competência expressa no inciso n, acima, poderá ser parcialmente delegada, "
por outorga de procuração, ao Diretor Administrativo para os Contratos de fornecimento dV

leré
'Ufa
9

Conselho ~

/
Seção 2

Das Diretorias

Art. 45. Cabe ao Diretor Técnico:
I. Supervisionar e coordenar os serviços técnicos e científicos prestados pela Fundação;

n. Supervisionar e coordenar a atuação das Gerências de Prospecção e de proje~s; f
IH. Supervisionar a atuoação d.os Supervisores de conVê.n.io; ~ ..
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IV. Supervisionar a execução técnica e acompanhar a gestão financeira de Acordos
Administrativos de sua alçada nas atividades sob responsabilidade e atribuição da
Fundação;

V. Supervisionar e acompanhar os.sprocessos de obtenção relativos a Acordos
Administrativos de sua alçada nas atividades sob responsabilidade e atribuição da
Fundação;

VI. Controlar o desenvolvimento dos Planos de Trabalho relativos aos Convênios ou dos
Termos de Referência I Projetos Básicos relativos aos Contratos;

VII. Supervisionar as ações necessárias ao encerramento dos Acordos Administrativos;
VIII. Avaliar, deliberar e, se necessário, submeter à aprovação da Diretoria Executiva

posicionamentos técnicos, tecnológicos e científicos sobre pleitos e questionamentos
afetos a Acordos Administrativos e projetos;

IX. Planejar, propor e implementar as ações de divulgação afetas à prospecção de novos
negócios para a Fundação;

X. Supervisionar a prospecção de novos negócios; e
XI. Coordenar as demais Diretorias na elaboração, implementação e acompanhamento do

Programa de Responsabilidade Social da Fundação.

Art. 46. Cabe ao Diretor Administrativo:
I.

lI.
IH.

IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

XII.
XIII.

XIV.

,
ro

IX.

Supervisionar e coordenar a atuação da Gerência Administrativa;
Supervisionar a execução dos processos de obtenção da Fundação;
Praticar os atos necessários à administração da Fundação, dirigindo os trabalhos
administrativos e de apoio e organizando seus serviços, às admissões e demissões de
funcionários, bem como à implementação de medidas disciplinares relativas aos
mesmos;
Auxiliar o Diretor-Presidente a dirigir e supervisionar os trabalhos da Fundação;
Responder pelo Diretor-Presidente no impedimento deste;
Supervisionar os serviços de secretaria da Fundação;
Coordenar a elaboração do Relatório Anual de Gestão, do Plano de Trabalho e do
Calendário Administrativo para o ano seguinte da Fundação;
Aprovar as despesas previstas no Plano Orçamentário Anual e certificar a sua
liquidação, cuidando para que as mesmas, e a sua respectiva documentação ~
comprobatória, estejam consoantes à legislação e ~s Normas Administrativas da _~'
Fundação; . ./.
Movimentar de forma conjunta, como substituto, as contas bancárias da Fundação, com
o Diretor Financeiro ou com o Gerente Financeiro, em caso de impedimento de um
del~; .
Adotar as ações para obter ou renovar os credenciamentos e certificações necessárias ao
funcionamento da Fundação; ct .
Encaminhar às autoridades competentes os documentos exigidos por lei, após a .
aprovação do Diretor-Presidente e do Conselho de Curadores, quando couber;
Atuar C?I?o Secretário das_reuniões do Con~elho de Cura~or~s e ~a ?ir~toria Execut.i~~iI
Supervisionar a manutenção é a conservaçao dos bens moveis e imoveis da Fundaç ?; 'f..
e
Supervisionar a segurança das informações.

x.

XI.

Art. 47. Cabe ao Diretor Financeiro:
I. Executar as gestões financeira e contábil da Fundação, inclusive dos Acordos

Administrativos firmados sob a égide do Regime Jurídico da Inovação;

l' Alteração do Regimento In,,~ação PA~ O- çJ,.:. '/ / ~ 10/20
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III. Supervisionar a preparação do Balanço Anual, Prestação de Contas e Plano
Orçamentário Anual em conformidade com a legislação vigente;

IV. Planejar, analisar e supervisionar ,!S execuções orçamentárias, de custos e estudos
econômico-financeiros referentes às contas da Fundação;

V. Emitir parecer sobre os aspectos econômicos, financeiros e contábeis dos programas,
projetos e Acordos Administrativos apresentados à Fundação;

VI. Movimentar em conjunto com o Gerente Financeiro, as contas bancárias da Fundação
e, na ausência deste, com o Diretor Administrativo;

VII. Coordenar os cálculos necessários à apuração e ao rateio das DOA;
VIII. Supervisionar os processos de liquidação de despesas;

IX. Executar o pagamento das despesas;
X. Analisar e acompanhar a gestão contábil do patrimônio da Fundação; e

XI. Encaminhar e acompanhar o processo de análise da Prestação de Contas da Fundação
junto aos órgãos competentes.

Art. 48. São atribuições da Assessoria Jurídica:
I. Assessorar o Diretor-Presidente nos assuntos afetos à sua área de atuação;

lI. Organizar, coletar e atualizar os atos normativos baixados no DOU, de interesse da
Fundação;
Apoiar os demais elementos organizacionais na promoção, coleta, análise e divulgação
de atos normativos com vistas à monitoração de informações;
Promover o processamento de informações sobre as legislações relacionadas às áreas
de atuação da Fundação;
Elaborar, analisar e emitir pareceres jurídicos; ~
Propor, colaborar e participar na promoção de cursos.íseminários e congressos, com o ~.
objetivo de estimular a disseminação de informações relativas ao arcabouço jurídico /'
relacionado às áreas de atuação da Fundação; e
Atuar e/ou coordenar os escritórios terceirizados em ações judiciais/extrajudiciais em .
que a Fundação esteja envolvida. ,

ck
Art. 49. São atribuições da Controladoria: ~I

I. Assessorar o Diretor-Presidente, em conjunto com a Assessoria Jurídica, nas decis-es'1(
acerca das formalidades, legalidades e correções dos registros dos atos e fat .t.
financeiro-contábeis, como também nos acordos administrativos firmados pela
Fundação;
Elaborar, implantar e revisar o Sistema de Controles Internos em coordenação com os
demais elementos organizacionais;
Supervisionar as atividades de Controle Interno, em conjunto com a Assessoria de
Governança, de modo a contribuir para a gestão integrada da Fundação na busca da ~
otimização e correta utilização do recursos disponíveis; •..

7" Alteração do Regimento Intern\~I~.~.Ft!\da. ção PA.... A, í\. 4~ ",-~ ')I~/~/0·~ -: ~~I~

IV.

V.
VI.

VII.

CAPÍTULO m
DAS ATRIBUIÇÕES DAS ASSESSORIAS

Seção 1
Da Assessoria Jurídica

III.

Seção 2
Da Controladoria

11.

IH.
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IV. Acompanhar as Prestações de Contas elaboradas pela Fundação;
V. Elaborar o Plano de Auditorias Internas (PAI) da Fundação;

VI. Supervisionar as auditorias internas dos processos e dos registros dos atos e fatos
administrativos e financeiros praticados pela Fundação, elaborando os respectivos
relatórios com as eventuais não conformidades;

VII. Acompanhar as auditorias externas, realizadas por Auditor Independente, sobre os
registros contábeis da Fundação em relação ao balanço patrimonial e ao demonstrativo
do resultado, elaborando os respectivos relatórios e os pareceres conclusivos sobre as
contas e atividades da Fundação;

VIII. Acompanhar, em conjunto com a assessoria jurídica, as fiscalizações e as intimações
advindas do Ministério Público de São Paulo (MPSP), da Justiça do Trabalho, da
Receita Federal do Brasil e da Secretaria de Administração e Finanças do Município de
Iperó, elaborando os respectivos relatórios e pareceres conclusivos;

IX. Controlar a regularização das não conformidades nas gestões da Fundação e dos
registros contábeis, evidenciadas nos Relatórios das Auditorias, internas e externas, nas
Prestações de Contas, e nas fiscalizações dos órgãos federais, estaduais e municipais
que tenham essas atribuições;

X. Supervisionar, em conjunto com a Assessoria de Govemança, a execução dos processos
de gestão da Fundação, de modo a estabelecer controles internos preventivos, propondo
alterações e correções que visem à melhoria contínua das atividades institucionais;

XI. Analisar e emitir pareceres sobre as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas
Explicativas, por ocasião do encerramento do exercício financeiro; e

XII. Propor Normas Administrativas que julgar necessárias ao seu funcionamento.

Art. 50. São atribuições da Assessoria de Governança:
I. Assessorar o Diretor-Presidente nos assuntos afetos à 'Sua área de atuação;

lI. Identificar e analisar os riscos de nãoeonformidade, em conjunto com os setores
responsáveis, relacionados a serviços e produtos; ,
Supervisionar o estrito cumprimento da legislação que se relacione à Fundação;
Elaborar e revisar o Código de Ética da Fundação;
Elaborar, implementar, supervisionar e revisar. um programa de governança;
Assegurar a adequação, o fortalecimento e o correto funcionamento do Sistema de
Controles Internos da Fundação, em coordenação com a Controladoria Interna;
Fornecer subsídios para o Plano de Auditorias Internas e gerenciar aquelas de sua esfera
de atuação;
Estimular a melhoria contínua dos processos da Fundação;
Contribuir com os setores responsáveis para a mitigação dos rISCOS dos acordos
administrativos;
Contribuir para a segurança das informações;
Orientar os elementos organizacionais de modo a garantir maior fidedignidade
transparência nas informações divulgadas aos públicos interno e externo;
Orientar e conscientizar os integrantes da Fundação, clientes, fornecedores e parceiros
quanto à prevenção de atividades e condutas que possam ocasionar riscos de não
conformidade e à imagem da Fundação;

XIII. Estabelecer e monitorar um canal seguro e sigiloso para denúncias;
XlV. Propor ações para correção de não conformidades detectadas; e
Xv. Propor ao Diretor-Presidente a instauração de procedimentos administrativos para V

apuração das denúncias recebidas. ~ . /' ,

VII.

VIII.
IX.

XII.

Seção 3
Da Assessoria de Governança

lII.
IV.
V.

VI.

X.
XI.



Art. 51. São atribuições da Gerência de Prospecção:
I. Prospectar oportunidades de negócios junto às iniciativas privada e pública;

lI. Auxiliar o Diretor Técnico na implementação das ações de divulgação destinada à
identificação e captação de novos negócios;
Participar dos processos de seleção e treinamento do pessoal para as funções
subordinadas;
Coordenar a negociação de novos acordos administrativos sob a égide do Regime
Jurídico da Inovação;
Gerenciar as demandas aquisitivas dos eventos de divulgação e prospecção;
Gerenciar o Programa de Responsabilidade Social patrocinado pela Fundação; e
Manter o Diretor Técnico informado sobre todas e quaisquer necessidades e ocorrências
relevantes, referentes à sua Gerência.

Art. 52. São atribuições da Gerência de Projetos:
I. Gerenciar as atividades relativas aos Acordos Administrativos sob a égide do Regime

Jurídico da Inovação;
Supervisionar e coordenar a atuação de Supervisores e Líderes de Convênios;
Participar dos processos de seleção e treinamente do pessoal para as funções
subordinadas;
Contribuir para as negociações de novos Acordos Administrativos na sua área de
atuação;
Auxiliar o Diretor Técnico nos aspectos técnicos e científicos necessários e suficientes ~
para que este coordene e supervisione os Acordos Administrativos, os projetos e os .
programas de fomento científico, tecnológico ou educacional da Fundação; f'
Manter o Diretor Técnico informado sobre todas e quaisquer necessidades e ocorrências
relevantes, referentes à sua Gerência .
Emitir parecer sobre o conteúdo técnico dos Acordos Administrativos submetidos à
Fundação; ~
Monitorar os indicadores de desempenho estabelecidos nos Convênios;
Assegurar a aplicação da metodologia de gestão de projetos mais coerente e adequada .'
para o contexto do projeto e o momento da organização;
Receber, avaliar e negociar solicitações de mudanças em acordos administrativos; e~,
Subsidiar a Gerência Financeira na apuração e no rateio das DOA. .I

V.
VI.

VII.

VII.

VIII.
IX.
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CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DA GERÊNCIAS

Seção 1
Da Gerência de Prospecção

m.

IV.

Seção 2
Da Gerência de Projetos

lI.
III.

IV.

V.

VI.

X.
XI.

Seção 3
Da Gerência Administrativa

Art. 53. São atribuições da Gerência Administrativa:
I. Gerenciar a manutenção e a conservação de bens móveis e imóveis da Fundação;

lI. Exercer o controle de frequência do~ Funcionários da Fun açãX-;.. . ~
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IH. Gerenciar O processo de avaliação periódica dos Funcionários da Fundação;
IV. Gerenciar as atividades de obtenção previstas em Norma Administrativa;
V. Gerenciar as atividades de recursos humanos;

VI. Organizar e executar os serviços de secretaria, conforme previsto em Norma
Administrativa; e

VII. Manter o Diretor Administrativo informado sobre todas e quaisquer necessidades e
ocorrências relevantes, referentes à sua Gerência.

Art. 54. São atribuições da Gerência Financeira:
I. Gerenciar as atividades financeiras relativas ao controle de contas a pagar e a receber,

controle das aplicações financeiras e dos saldos bancários, administração do fluxo de
caixa e análise das demonstrações financeiras da Fundação relativas à administração
interna, observando a legislação vigente;
Participar dos processos de seleção e treinamento do pessoal para as funções
subordinadas;
Processar o pagamento das despesas liquidadas e efetuar os recolhimentos fiscais de
responsabilidade da Fundação;
Acompanhar saldos de contas bancárias e elaborar demonstrativos e conciliações;
Executar as ações concernentes à gestão e ao planejamento orçamentário e financeiro;
Viabilizar informações inerentes à sua esfera de competência, para subsidiar a prestação
de contas de convênios;
Manter o Diretor Financeiro informado sobre todas e quaisquer necessidades e
ocorrências relevantes, referentes à sua Gerência;
Calcular a apuração e o rateio das DOA em coordenação com o Gerente de Projetos;
Subsidiar o Supervisor de Convênios com as informa~ões inerentes à gestão financeira
dos Convênios para a Prestação de Contas;
Controlar o recebimento de receitas ou ressarcimentos oriundos dos Acordos Q
Administrativos da Fundação; f' 'Oh!
Assessorar os demais elementos organizacionais quanto às exigências legais e - ~~
procedimentos adequados de execução orçamentária e'financeira; .
Subsidiar o Gerente Contábil com informações para a Prestação de Contas Anual; /
Elaborar a proposta de Plano Orçamentário Anual em conformidade com a legislação
vigente;
Emitir as notas fiscais e controlar os recebimentos dos pagamentos a elas referentes nos '
contratos firmados;
Movimentar, em conjunto com o Diretor Financeiro, as contas bancárias da Fundação !
e, no impedimento deste, com o Diretor Administrativo;
Disponibilizar documentos para as auditorias interna e externa; e
Supervisionar a atuação de escritórios especializados contratados para exercerem a~ J
atribuições da Gerência Contábil nos termos do parágrafo único do Art. 22 deste ~
Regimento. ),

Seção 5
Das Atribuições da Gerência Contábil

IV.
V.

VI.

VH.

VIII.
IX.

XI.

XII.
XIII.

XIV.

Xv.
XVI.

XVII.

Seção 4
Das Atribuições da Gerência Financeira

lI.

IH.

x.

Art. 55. São atribuições da Gerência Contábil:
I. Analisar, controlar e elaborar os registros contábeis e patrimoniais das operações

realizadas pela Fundação conforme legisl ção pertinent9 Y~.~ QJ
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lI. Participar dos processos de seleção e -treinamento do pessoal para as funções
subordinadas;

III. Acompanhar a execução financeira e patrimonial, de custeio de pessoal e de
investimentos;

IV. Elaborar balancetes, balanços e demonstrativos de natureza financeira, orçamentária e
patrimonial;

V. Contabilizar atos e fatos administrativos de natureza patrimonial relativos a bens móveis
e imóveis, bem como proceder à conciliação de contas patrimoniais da Fundação;

VI. Supervisionar pagamentos de contratos, convênios, ajustes e outras obrigações de
natureza contínua;

VII. Analisar e conciliar as contas contábeis da Fundação com sistema corporativo de gestão
em uso;

VIII. Organizar a Prestação de Contas Anual da Fundação;
IX. Orientar o Gerente de Projetos e a Diretoria Executiva da Fundação quanto às

exigências legais e procedimentos de aspecto fiscal;
X. Gerenciar as atividades relativas a tributos;

XI. Subsidiar e acompanhar os trabalhos de auditorias contábil e fiscal, prestando os
esclarecimentos necessários; e

XII, Manter o Diretor Financeiro informado sobre todas e quaisquer necessidades e
ocorrências relevantes, referentes à sua Gerência.

CAPÍTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES NA GESTÃO DE ACORDOS ADMINISTRATIVOS

Seção 1
Da abrangência

Art. 56. As atribuições especificadas neste Capítulo dizem respeito aos Acordos Administrativos
sob a égide do Regime Jurídico da Inovação.

Seção 2 , ~
Das Atribuições do Supervisor de Convênio r "

Art. 57. São atribuições do Supervisor de Convênio: ~
I. Atuar como representante da Fundação para o Convênio; ,

lI. Assegurar que a execução do Plano de Trabalho fique dentro do escopo, do custo e dos
prazos previstos; ,
Coordenar as partes interessadas, gerenciar conflitos, comunicar decisões e resultados, n. _
para o bom andamento do Convênio; ~
Supervisionar, na parte de sua responsabilidade, e acompanhar os processos de obtençã~ J
relativos ao Convênio: ~
Autorizar as despesas previstas em Plano de Trabalho; r ~

Autorizar o pagamento das despesas liquidadas; ~
Supervisionar a movimentação da conta bancária do Convênio, em coordenação com o
Gerente Financeiro;
Elaborar e apresentar, como responsável e em coordenação com os Gerentes Financeiro
e Contábil, a Prestação de Contas dos Convênios, dentro dos prazos estabelecidos; e

IX. Manter o Gerente de Projetos informado sobre tOd,as e faisquer ,neceSSida,dese
ocorrências relevantes referentes ao C\,ên,o. ..J\
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Seção 3
Das Atribuições do Líder de Convênio

Art. 58. São atribuições do Líder de Convênio:
L Auxiliar o Supervisor de Convênios nas atividades de execução dos Convênios;

Il. Atuar como interlocutor da Fundação na gestão cotidiana dos Convênios;
Ill. Identificar e adotar as ações necessárias ao bom cumprimento e à correta execução do

Plano de Trabalho;
IV. Organizar, verificar e acompanhar os processos de obtenção relativos ao Convênio; e
V. Manter o Supervisor de Convênios informado sobre todas e quaisquer necessidades e

ocorrências relevantes referentes à execução do Plano de Trabaiho.

Seção 4
Das Atribuições do Coordenador de Convênio

Art. 59. São atribuições do Coordenador de Convênio:
1. Subsidiar a composição dos processos de obtenção relativos ao Convênio;

Il. Atuar como representante da Concedente para o Convênio;
Ill. Assegurar que a execução do Plano de Trabalho fique dentro do escopo, do custo e dos

prazos previstos;
IV. Subsidiar a elaboração da Prestação de Contas dos Convênios, dentro dos prazos

estabelecidos; e
V. Manter o Líder e o Supervisor de Convênios informados sobre todas e quaisquer

necessidades e ocorrências relevantes referentes ao Convênio.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS'

Art. 60. O regime trabalhista dos Funcionários da Fundação é o da Consolidação das Leis d~ ~I)

Trabalho. : '\5',
, , ••• ',;'/'é',

Art. 61. A rotina diária de trabalho será estabelecida por Norma Administrativa. '...V
Art. 62. Um Calendário Administrativo consolidará os prazos e as datas-limites para elaboração e J
aprovação dos diversos documentos estabelecidos neste RI. ~. "

Art. 63. Em casos de impedimento e quando não especificados neste RI, responderá: cr
I. Pelos Diretores, o Gerente subordinado com mais tempo de Fundação; ~

Il. Pelos Gerentes, o Encarregado de Seção subordinado com mais tempo de Fundação; e..::::::-f
IH. Pelos demais Funcionários, aquele que for designado por seu superior. . ~

Art. 64. Este RI poderá ser complementado ou alterado pelo Conselho de Curadores, desde que
aprovado por 2/3 (dois terços) de seus membros e através de deliberações lançadas nas Atas de
reuniões, sem prejuízo para situações já constituídas anteriormente.

Art. 65. Os casos omissos neste RI serão resolvidos pelo Conselho de Curadores.
§ 10 Em casos de urgência, os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-presiden~ou até
mesmo pela Diretoria Executiva, ad referedum ~ Conselho de Cura~reU-: . "/l .qJ

7'Alte"çãOdORegllnontOl"temOd~TRI ~(!';' ,,/ f7
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§ 2° As decisões ad referedum do Conselho de Curadores tomadas pelo Diretor-Presidente ou pela
Diretoria Executiva, deverão ser participadas, em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, ao
Presidente do Conselho de Curadores e aprovadas em reunião, ordinária ou extraordinária do
Conselho de Curadores, em no máximo até 15 (quinze) dias corridos após a decisão do Diretor-
Presidente ou da Diretoria Executiva.

Art. 66. Esta sétima alteração do RI entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de
Curadores.

Art. 67. Revogam-se as disposições em contrário.

Alteração aprovada pelo Conselho de Curadores da Fundação PATRIA, na 74a Reunião
Extraordinária do Conselho, realí em 11 de setembro de 2020.

RUBRICA:~~~ _

RUBRlCA: __ ~ __ ~ _
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V e (EN) Guilherme Dionizio Alves
Curador Representante do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo

RG: 532.043-7 r SIM .
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CAlt. (EN Flávio nto~
Curador Representante do Centro Tecn ógico da Marinha em São Paulo

RG: 438.681 SI

CMG (EN) Salva r Ramos da Silva Neto
Curador Repr sentante do Centro

Tecnológico da arinh e São Paulo
RG: 629 995-4 - SI

7' Alteração do Regimento Interno da Fundação PATRIA~

RUBroCA: ~---- __

RUBRICA: __ ~~~ _



I

::

t é .' I 'c a r o r 1Ü' P e r o R.F,riaLim"n·JJ6ICentrollperolsPlcEP,18560.oooIFonql5)3266-3125



r
I

Fundação PATRIA
Fundação Parque de Alta Tecnologia

da Região de Iperó e Adjacências

Mlnlstélio da CI~ncla, Tecnologta e Inovações
Marinha do Brasil

Prefeitura Municipal de Iperõ
CNPJ 71.558.068/0001-39

Inscrição Estadual 358.066.586.112

Rie O onçalves Gomide
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Anexo ao Regimento Interno da Fundação PATRIA (Sétima Alteração)

ORGANOGRAMA DA FUNDAÇÃO PATRIA

1- - - - 10.1 ConselhoTécnico-Cienlifico

CompHance 01.1

AssessoriaJurídica 01.2

Conttoladoria 91.3

Diretoria
Administrativa
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