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1. OBJETO, JUSTIFICATIVA E CONTEXTO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

 

O objeto deste relatório é a avaliação do desempenho da Fundação Parque de 

Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências – Fundação PATRIA como fundação de 

apoio à Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. – AMAZUL, no período compreendido 

entre outubro de 2018 a setembro de 2019. 

 

A justificativa para a elaboração do presente documento reside em possibilitar a 

renovação da autorização para a Fundação PATRIA figurar como fundação de apoio da 

AMAZUL, atendendo assim às exigências da legislação vigente. Ademais, essa avaliação 

representa uma boa prática administrativa consistente no monitoramento da relação entre a 

fundação de apoio com a Instituição Científica e Tecnológica (ICT) apoiada. 

 

Relembra-se que, no regime do credenciamento (em caráter principal), a 

Fundação PATRIA presta apoio ao Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), 

conforme Portaria nº 106, de 29 de dezembro de 2016. Porém, a fundação de apoio pode 

apoiar outras ICTs, distintas daquela a que é vinculada, por meio de autorização, consoante 

dispõe o art. 4º, §2º, do Decreto nº 7.423/2010, verbis: 

 
Art.4o  - ....................................................................................................... 
(...) 
§ 2º  A fundação de apoio registrada e credenciada poderá apoiar IFES e 
demais ICTs distintas da que está vinculada, desde que compatíveis com 
as finalidades da instituição a que se vincula, mediante prévia autorização 
do grupo a que se refere o § 1º do art. 3º.     

 

A fim de regulamentar o apoio na forma da autorização, os Ministérios da 

Educação e da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação editaram a Portaria 

Interministerial nº 191, de 13 de março de 2012, trazendo regras próprias para esse 

relacionamento, inclusive no que tange à renovação dessa autorização de apoio. 

 

No regime da autorização, a Fundação PATRIA apoia a Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN) e, mais recentemente, a AMAZUL, conforme Portaria nº 91, de 03 

de dezembro de 2018, publicada no DOU em 04 de dezembro de 2018.  
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Como o prazo para a autorização é de 1 (um) ano, prorrogável sucessivamente, 

a AMAZUL necessita adotar, nesta oportunidade, uma série de medidas a fim de permitir essa 

renovação, que envolvem ações junto ao CTMSP e à própria Fundação PATRIA. Uma 

dessas ações é emitir o presente relatório com a avaliação da Fundação PATRIA como 

fundação de apoio à AMAZUL, nos termos do art. 5º, V da Portaria Interministerial MEC/MCTI 

nº 191/2012, de 13/03/2012: 

 
Art. 5º O pedido de renovação da autorização deverá ser instruído com os 
documentos previstos no art. 4º, acrescidos do seguinte:  
(...) 
V - Avaliação de desempenho, aprovada pelo órgão do colegiado superior 
da instituição apoiada mediante autorização, baseada em indicadores e 
parâmetros objetivos demonstrando os ganhos de eficiência obtidos na 
gestão de projetos realizados com a colaboração das fundações de apoio.  

 

Adiante, serão abordados aspectos do relacionamento entre AMAZUL e 

Fundação PATRIA que demonstrarão o bom desempenho daquela entidade como fundação 

de apoio a esta empresa pública. 

 

Finalmente, é importante salientar que a legislação que rege a relação entre 

instituições apoiadas e fundações de apoio tem sofrido diversas alterações ao longo dos 

últimos anos. O relacionamento entre a AMAZUL e a Fundação PATRIA ainda demanda 

aperfeiçoamento pelas partes, contudo é certo que a Fundação tem envidado esforços para 

fortalecer e consolidar esse relacionamento. 

 

2. PROJETOS EM ANDAMENTO DA AMAZUL COM A FUNDAÇÃO PATRIA 

2.1 CONVÊNIO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO REATOR 

MULTIPROPÓSITO BRASILEIRO – FINEP x FUNDAÇÃO PATRIA x CNEN x 

AMAZUL 

 
O Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) é um dos projetos de maior relevo na 

área nuclear no país. Trata-se de planta nuclear a ser construída em Iperó/SP, contíguo ao 
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Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA), da Marinha do Brasil, que servirá como reator de 

pesquisa, de teste de materiais (inclusive para o submarino nuclear) e de produção de 

radioisótopos. Radioisótopos são insumos para a produção de radiofármacos, largamente 

utilizados no âmbito da Medicina Nuclear, especialmente em exames de imagem 

(cintilografias, PET-CT) e tratamentos radioisotópicos. 

 

A CNEN é a responsável pelo RMB e firmou, em dezembro de 2014, convênio 

com a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP para a elaboração do projeto detalhado 

de engenharia desse reator. Trata-se de convênio em que a FINEP é a concedente dos 

recursos, a Fundação PATRIA, como fundação de apoio à CNEN, é a convenente e a CNEN 

a executora. 

 

Originariamente, o objetivo seria, no âmbito desse convênio, contratar a 

empresa argentina INVAP S.E. para fornecer todo o projeto detalhado à CNEN (turnkey). 

Nesse contexto, pensava-se na contratação da AMAZUL apenas para realizar a fiscalização 

desse contrato. 

 

Todavia, fruto de algumas dificuldades encontradas pelos partícipes na 

contratação da INVAP, relacionadas especialmente à disponibilização de recursos 

financeiros, a AMAZUL foi chamada a colaborar de outra forma nesse projeto, passando a 

figurar como co-executora do convênio, tendo, este papel se tornado oficial apenas em 

janeiro de 2019, conforme figura apresentada a seguir (Figura 1 – Máscara do convênio FINEP – 

Amazul como co-executora). Destaque-se que AMAZUL e CNEN firmaram Acordo de 

Cooperação Técnica em maio de 2017, estabelecendo como esse relacionamento se daria 

entre os partícipes. 
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Figura 1 – Máscara do convênio FINEP – Amazul como co-executora 

 
 

A partir do ingresso da AMAZUL no convênio, foi possível reduzir o escopo a 

ser contratado com a INVAP, criando com isso possibilidades financeiras para a celebração 

desse contrato. A fim de cumprir com a parcela remanescente do trabalho (excluída do 

contrato com a INVAP), a AMAZUL passou a colaborar de duas formas: a primeira alocando 

pessoal próprio para a execução do objeto; e, a segunda, definindo a equipe executora que 

auxiliaria na elaboração de especificações técnicas, processos administrativos e fiscalização 

de contratos, cuja gestão administrativa e financeira cabe à Fundação PATRIA. 

 

Nesse contexto, no exercício da sua atividade de apoio aos co-executores do 

projeto RMB (CNEN e AMAZUL), a Fundação PATRIA já executou até a edição do presente 

relatório1, o montante de R$ R$ 160.882.507,50 (cento e sessenta milhões, oitocentos e 

oitenta e dois mil, quinhentos e sete reais e cinquenta centavos), correspondendo a, 

                                                
1 Informação obtida junto ao setor financeiro da Fundação PATRIA em 06 de outubro de 2020. 
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aproximadamente, 90% (noventa por cento) do total repassado pela FINEP. Convém 

destacar que esta percentagem de execução se refere ao novo montante total do convênio, 

uma vez que os rendimentos foram incorporados ao saldo disponível para o projeto, 

resultando em um convênio, cujo valor total ascende a R$ 178.129.000,29 (cento e sessenta 

e oito milhões, cento e vinte e nove mil reais e vinte e nove centavos). 

 

2.2 CONVÊNIO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (ECTI) PARA 

PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO PARA O PROCESSO DE EXTENSÃO DE VIDA 

ÚTIL DO REATOR DA USINA NUCLEAR DE ANGRA 1 – ELETRONUCLEAR x 

AMAZUL x FUNDAÇÃO PATRIA 

 
A Usina Nuclear de Angra 1 entrou em operação comercial em 1985 e sua 

licença de operação permanente tem validade de 40 anos, ou seja, é válida até 2024. 

 

Face à aproximação do término da validade da licença de operação da usina, a 

Eletronuclear tem, desde 2015, implementado ações destinadas ao estabelecimento de um 

Programa de Gerenciamento do Envelhecimento (PGE) para Angra 1 orientado para fornecer 

as bases técnicas para um processo de renovação de licença operacional. O PGE consiste 

em um conjunto de ações de manutenção, de operação e de engenharia, para controlar, 

dentro de limites aceitáveis, os efeitos da degradação por envelhecimento, com o objetivo de 

garantir a integridade e a capacidade funcional de Estruturas, Sistemas e Componentes 

(ESC) responsáveis pela segurança da usina, mantendo as bases de projeto e de 

licenciamento durante o período de operação vigente, bem como para o período pretendido 

de extensão de vida útil da usina. 

 

A implantação do PGE requer uma equipe multidisciplinar, englobando 

colaboradores com formação e experiência nas mais variadas áreas, que reúnam capacidade 

para desenvolver as atividades necessárias para a identificação das condições de 

funcionamento da infraestrutura atual, para elaboração de relatórios e especificações técnicas 

e para a compilação dos documentos necessários para dar entrada no processo de 

renovação da licença de operação.  
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Com o objetivo de fornecer os recursos necessários para este suporte técnico, 

surgiu este convênio, que visa possibilitar o desenvolvimento de atividades inovadoras nos 

processos de trabalho para o projeto de extensão de vida útil de instalações nucleares, com o 

objetivo de renovar a licença operacional de Angra 1, permitindo a disponibilidade adicional 

de energia a ser gerada pela Usina, no período de 20 anos, além do prazo de vigência da 

licença corrente, além de servir de base para elaboração de normas e procedimentos por 

parte da entidade reguladora. 

 

O convênio tem prazo total de 60 meses e valor estimado de R$ 28.639.326,74, 

considerando a mobilização de diversos recursos humanos, sendo previsto um pico de 19 

profissionais integrantes do quadro técnico da AMAZUL e 11 a serem contratados pela 

Fundação PATRIA, conforme gráfico a seguir (Figura 2 – Histograma do Convênio ETN x AMZ x ETN): 

 
Figura 2 – Histograma do Convênio ETN x AMZ x ETN 

 

A Fundação PATRIA ficará responsável pela execução das atividades 

administrativas e operacionais do convênio e, para o custeio destas atividades, serão 

repassados valores calculados com base em índices aplicados às suas despesas 

operacionais e administrativas. O valor a ser aportado pela Eletronuclear vem sendo 

calculado com base no índice apresentado no instrumento do convênio e revisto 

semestralmente. Convém, no entanto, referir que Fundação PATRIA solicitou, através do 

ofício n.º 040/2020-RAC/JLM, de 30/09/2020, a revisão da metodologia de cálculo deste 
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índice. A Eletronuclear está avaliando as alterações propostas pela FP e ainda não se 

posicionou. 

 

Não haverá recursos financeiros de contrapartida a serem aplicados pela 

AMAZUL no Convênio. A contribuição da AMAZUL se caracterizará pela apresentação de 

Relatórios Técnicos de Estudos e Atividades realizadas no âmbito do Convênio, valendo-se, 

para tanto, de recursos humanos próprios. 

 

A Fundação PATRIA informou, que até agosto de 2020, a previsão de parcela 

de ganhos econômicos, para a AMAZUL, decorrentes do desenvolvimento deste projeto foi 

de R$ 1.083.442,37 (um milhão e oitenta e três mil quatrocentos e quarenta e dois reais e 

trinta e sete centavos). 

 

Na data de emissão deste relatório, existem, por parte da AMAZUL, 5 

engenheiros mobilizados neste convênio, sendo que 4 encontram-se fisicamente em Angra 

dos Reis. Por parte da Fundação PATRIA, estão mobilizados 9 engenheiros e 1 técnico 

sênior. 

 

2.3 PROJETO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA PLATAFORMA E NUCLEAR 

STEAM SUPPLY SYSTEM DO SUBMARINO DE PROPULSÃO - FUNDAÇÃO PATRIA 

x AMAZUL x CDS X DDNM 

 
O projeto do Sistema de Gerenciamento da Plataforma do SN-BR (SGP/SN-BR) 

tem como objeto a elaboração de análises, dentro do contexto do projeto do Submarino com 

Propulsão Nuclear Brasileiro (SN-BR), voltadas ao desenvolvimento tecnológico para o 

Sistema de Gerenciamento da Plataforma (SMS) e para o Sistema do Nuclear Steam Supply 

System (NSSS), além de, no caso deste último, atividades de gestão do projeto. 

 

Os serviços elencados são prestados para apoiar o Corpo Técnico de Projeto 

(CTP) do Centro de Desenvolvimento de Submarinos (CDS) e da Diretoria de 
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Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM). Atualmente, o projeto em questão está em 

fase de Desenvolvimento Gradual (fase anterior ao Projeto Detalhado). 

 

Cabe ressaltar que a contratação se deu através de Contrato de Prestação de 

Serviços de Engenharia nº 08/2019, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no art. 29, 

VII da Lei n. º 13.303/2016 e no art. 1 da Lei 8.958/9, cujo objeto da contratação se 

caracteriza como desenvolvimento tecnológico. 

 

O contrato foi assinado em 12/09/2020 e seu escopo previa 06 (seis) entregas a 

serem realizadas no decorrer de 09 (nove) meses. Ocorre que, durante sua execução, em 

razão de alteração do escopo da fase atual do projeto do SN-BR (TOS, TOIS e Basic 

Diagram), e do ganho de maturidade adquirido ao longo da execução do contrato (STW and 

test specification e os procedimentos de controle de documentos e auditoria de qualidade), 

em 12/05/2020 foi celebrado um termo aditivo ao contrato, incluindo-se 03 (três) novas 

entregas e aumentando o prazo de execução em 03 (três) meses. 

 

Diante disso, o valor total do contrato, inicialmente estimado em R$ 

2.989.287,35, com o aditamento passou para R$ 3.689.674,21 (três milhões e seiscentos e 

oitenta e nove mil e seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos), tendo a 

execução dos serviços se iniciado em 12/06/2019 e se encerrado em 12/09/2020.  

 

Face ao exposto, oportuno observar que os serviços foram realizados a 

contento e com nível de qualidade determinada em contrato, tendo a Fundação PATRIA 

cumprido integralmente com suas obrigações contratuais. 

 



 
AMAZÔNIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A. – AMAZUL 

11 

2.4 REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA 

PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DOS SISTEMAS DE CONTROLE E 

PROTEÇÃO, ANÁLISE DO PROJETO ELETROMECÂNICO E QUALIFICAÇÃO DO 

ELEMENTO COMBUSTÍVEL DO PROJETO LABORATÓRIO DE GERAÇÃO DE 

ENERGIA NUCLEAR-ELÉTRICA (LABGENE) - FUNDAÇÃO PATRIA x AMAZUL x 

DDNM 

 
Objetiva-se com a contratação dar suporte ao corpo técnico da Diretoria de 

Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM), prestando apoio ao projeto do LABGENE, 

inserido no Programa Nuclear da Marinha – PNM. 

 

A contratação se deu através de Contrato de Prestação de Serviços de 

Engenharia nº 019/2019, por meio de dispensa de licitação, com fulcro no art. 29, VII da Lei nº 

13.303/2016 e no art. 1º da Lei nº 8.958/94, cujo objeto da contratação se caracteriza como 

desenvolvimento tecnológico. 

 

Em 01/07/2020 foi assinado o 1º aditivo para adequar o início do prazo de 

execução do contrato, alterado para 23/03/2020, tendo sido celebrado um 2º aditivo para 

alteração qualitativa do contrato, suprimindo-se do escopo alguns documentos da matéria de 

instrumentação e controle.  

 

Diante dessas alterações, o valor total do contrato, inicialmente estimado em R$ 

10.217.292,45, passou para R$ 10.037.332,28 (dez milhões e trinta e sete mil e trezentos e 

trinta e dois reais e vinte e oito centavos), tendo a execução dos serviços se iniciado em 

23/03/2019, com previsão de término em 22/03/2021. 

 

Desde a contratação os serviços estão sendo realizados a contento e com nível 

de qualidade determinada em contrato, já tendo sido realizadas 6 (seis), das 12 entregas 

previstas no escopo contratado, todas na data prevista no cronograma-físico financeiro.  A 7ª 

entrega será realizada no próximo dia 26/10/2019, permanecendo dentro do prazo contratual, 

ou seja, a Fundação PATRIA vem cumprindo com suas obrigações contratuais. 
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3. AVALIAÇÃO DA FUNDAÇÃO PATRIA COMO FUNDAÇÃO DE APOIO À AMAZUL 

 
Cabe relembrar que, por ser entidade privada sem fins lucrativos, a Fundação 

PATRIA executa recursos de acordo com regras estipuladas pelos cedentes de recursos 

(FINEP, Eletronuclear, etc.), as quais, normalmente, estabelecem regimes simplificados, 

menos morosos e com menor custo administrativo. Isso, por si só, já evidencia elevado ganho 

de eficiência. 

 

Ademais, não se pode olvidar que a entidade privada sem fins lucrativos não se 

submete à regra da anualidade orçamentária do art. 2º da Lei nº 4.320/64. Sendo assim, os 

recursos ali aportados, submetidos à aplicação financeira de baixo risco, além de 

proporcionarem rendimentos financeiros, são empregados de maneira racional, planejada e 

ordenada.  

 

A título de exemplo, citamos a obrigação de inscrição em restos a pagar de 

despesas não pagas no exercício financeiro anterior (art. 36 da Lei nº 4.320/64) o que, 

embora seja salutar do ponto de vista de planejamento orçamentário, pode vir a gerar 

dificuldades na execução de projetos de prazo superior a 1 (um) ano. Essa circunstância, 

aliás, faz com que órgãos financiadores e de fomento prefiram destinar recursos a essas 

entidades privadas, em vez de transferir a órgãos e entidades públicas. 

 

Portanto, seja sob o ponto de vista jurídico, seja sob o ponto de vista 

orçamentário-financeiro, a atuação da Fundação PATRIA como fundação de apoio à 

AMAZUL gera, de maneira praticamente automática, um considerável ganho de eficiência, 

cumprindo com o que exige o art. 5º, inciso V, da Portaria Interministerial MEC/MCTIC nº 

191/2012. 

 

Fato é que as partes envolvidas nesse relacionamento – AMAZUL e Fundação 

PATRIA – adotaram, efetivamente, um compromisso de contínuo aprimoramento dos 

processos. No contexto de avaliação periódica exigida pela norma para a renovação do 

apoio, é possível identificar pontos de melhoria no relacionamento entre Fundação PATRIA e 
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AMAZUL, notadamente no tocante a prazos para atendimento das demandas. Ações para 

ajustar esses pontuais obstáculos têm sido adotadas pelas partes.  

 

Ademais, para agilizar processos e melhorar o seu sistema de gestão 

administrativo-documental, a Fundação PATRIA está passando por um processo de 

reestruturação, com a contratação de diversos novos colaboradores e a intenção de 

implementar um sistema digital para gestão documental, contábil e financeira (SAGI).  

 

Cabe ressaltar que os empregados da Fundação PATRIA encontram-se 

altamente engajados e determinados a prestar um serviço de apoio de qualidade às suas 

ICTs. Sendo assim, acreditamos que, tão logo a nova equipe esteja integrada e o novo 

sistema digital para gestão documental, contábil e financeira esteja devidamente 

implementado, o nível dos serviços de apoio fornecidos pela Fundação irá ter uma 

significante melhoria. 

 

Por fim, a Portaria Interministerial MEC/MCTIC nº 191/2012 exige que dois 

terços de pessoas vinculadas à ICT participem de “programas de pesquisa da instituição 

apoiada mediante autorização”. Apesar do caso do projeto do RMB não ser um programa 

desta natureza, estamos cumprindo com esta exigência, uma vez que dos 115 (cento e 

quinze) profissionais componentes da equipe executora, 89 (oitenta e nove) são da AMAZUL, 

o que corresponde a 77,39% (setenta e sete inteiros e trinta e nove centésimos por cento) da 

força de trabalho2. O restante dos profissionais que compõem a equipe executora é vinculado 

à CNEN, instituição responsável pelo projeto. 

 

4. OUTROS PROJETOS DA AMAZUL COM A FUNDAÇÃO PATRIA – 

OPORTUNIDADES  

 
A parceria entre AMAZUL e Fundação PATRIA não se resume aos projetos 

citados nos itens anteriores. Respeitado o objeto social da empresa, as entidades têm, 

                                                
2   Informação obtida junto ao setor financeiro da Fundação PATRIA em 03 de outubro de 2019.. 
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conjuntamente, buscado novas oportunidades no âmbito do PNM, PROSUB e PNB, 

notadamente nas áreas que envolvem pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

 

No seu mapa estratégico, a AMAZUL tem, na aba “Orçamento e Finanças”, o 

processo finalístico “Gerar novas fontes de receitas”. Trata-se, em síntese, do esforço da 

empresa em captar recursos extra-orçamentários, tarefa absolutamente necessária nos 

tempos atuais, em que as empresas dependentes do Tesouro Nacional são bastante 

impactadas pelo cenário econômico desfavorável, com rigorosas restrições orçamentárias e 

contingenciamentos. Nesse contexto, é imprescindível que a AMAZUL conte com uma 

fundação de apoio como a Fundação PATRIA, entidade que possa receber ao menos parte 

desses recursos3. 

 

No âmbito do PROSUB, um dos projetos incluídos no Plano de Negócios da 

AMAZUL é o desenvolvimento do Motor de Ímãs Permanentes (MIP) e seu sistema de 

controle, aparato este que comporá o submarino de propulsão nuclear (SN-BR). Lembre-se 

que, neste momento, a MB não possui essa tecnologia e depende da importação desse 

equipamento de uma empresa francesa.  

 

Nesse projeto de desenvolvimento tecnológico, a Fundação PATRIA, na 

condição de fundação de apoio da AMAZUL e do CTMSP, figurará como convenente, 

cabendo-lhe a gestão administrativa e financeira dos recursos. Atualmente, os partícipes 

buscam financiamento para esse projeto, sendo mais provável que ocorra por meio de 

subvenção não reembolsável do BNDES. Estima-se que, para a primeira fase desse 

empreendimento, a captação será de, aproximadamente, R$ 24 milhões.  

 

Conclui-se, portanto, que a Fundação PATRIA tem envidado esforços para 

facilitar a execução de projetos de pesquisa e de desenvolvimento científico, tecnológico e 

institucional da AMAZUL, cumprindo com ressalvas a sua atividade de fundação de apoio. 

 

                                                
3 Art. 3º, §1º, da Lei nº 8.959/94: “§ 1o  As fundações de apoio, com a anuência expressa das instituições apoiadas, 
poderão captar e receber diretamente os recursos financeiros necessários à formação e à execução dos projetos de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação, sem ingresso na Conta Única do Tesouro Nacional”. 
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5. ANÁLISE DO RELATÓRIO DE GESTÃO DA FUNDAÇÃO PATRIA  

 
Para a renovação da autorização de apoio, o art. 5º, inciso I, da Portaria 

Interministerial MEC/MCTIC nº 191/2012 exige que a AMAZUL ratifique o Relatório de Gestão 

da Fundação PATRIA, por meio de ato do Conselho de Administração. Transcreve-se: 

 
Art. 5º O pedido de renovação da autorização deverá ser instruído com os 

documentos previstos no art. 4º, acrescidos do seguinte:  

I - Relatório anual de gestão da fundação de apoio, aprovado por seu órgão 

deliberativo superior e ratificado pelo órgão colegiado superior da instituição 

apoiada, dentro do prazo de noventa dias de sua emissão;  

 

Nesse sentido, é pertinente analisar aspectos desse Relatório de Gestão da 

Fundação PATRIA e, com isso, conferir os necessários subsídios ao Conselho de 

Administração da AMAZUL, permitindo que aquele colegiado, se assim entender, possa 

ratificar o referido relatório, cumprindo com a exigência normativa. 

 

 Verifica-se que a Fundação PATRIA emitiu seu Relatório Anual de Gestão, 

exercício de 2019, indicando, como pontos principais, o seguinte: 

 

a) Apoio logístico para o treinamento de empregos de empresas da Região 

de Iperó, objetivando a capacitação/atualização nas áreas técnico- científicas de organização 

e métodos nas linhas de produção, de relações humanas nas empresas e, de sistema da 

qualidade; 

 

b) Qualificação de mão de obra especializada, nas áreas de apoio 

tecnológico e de desenvolvimento de materiais, de soldas especiais e de usinagem fina de 

precisão, objetivando efetiva participação nos processos de nacionalização de produtos para 

industrialização; 
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c) Fundação de Apoio, na condição de convenente, junto à FINEP, BNDES 

e o CNPq, em convênios firmados pelo CTMSP, AMAZUL e pelo IPEN, objetivando o 

desenvolvimento de projetos de alta tecnologia em áreas de interesse dessas instituições; 

 

d) Atuação como fundação de apoio na condição de convenente, junto à 

PETROBRÁS e ELETRONUCLEAR, em convênios firmados pelo IPEN, objetivando o 

desenvolvimento de projetos de alta tecnologia em áreas caracterizados como de inovação 

tecnológica; 

 

e) Atuação como fundação de fomento, na concessão de bolsas de estudo 

para profissionais dedicados em instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento, em nível 

de mestrado e doutorado, nos projetos ou atividades específicas das áreas de interesse das 

instituições apoiadas e da Fundação PATRIA; 

 

f) Promoção e incentivo às Instituições Científicas e Tecnológicas – ICT´s 

apoiadas para Fundação PATRIA se buscarem o desenvolvimento de novos projetos 

tecnológicos, que se enquadrem no que prevê a Lei n. º 8.958/94 e Decreto n. º 7.423/2010; 

 

g) Registro e credenciamento no Ministério da Educação e no Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações como Fundação de Apoio do Centro 

Tecnológico da Marinha em São Paulo – CTMSP e apoio, no regime da autorização, da 

AMAZUL e CNEN; 

 

j) Idoneidade administrativa institucional evidenciada pela sistemática 

aprovação de suas contas por auditores independentes; 
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k) Transparência administrativa, comprovada mediante anexos do 

Relatório de Gestão, os quais trazem informações sobre: 

 

k.1) Eventos realizados na Fundação; 

 

k.2) Bolsas de pesquisa concedidas (com os seus respectivos 

beneficiários); 

 

k.3) Relatório da auditoria independente; 

 

k.4) Relatório de acompanhamento da execução dos convênios (objeto, 

datas de início e fim, repasses financeiros, evolução, coordenador, 

ordenador de despesas, etc); e, 

 

k.5)  As notas ficais emitidas pela Fundação. 

 

Constata-se do Relatório de Gestão que a Fundação PATRIA exerceu 

atividades aderentes à sua missão institucional, com maior destaque para aquelas que 

envolvem o seu relacionamento com as ICTs apoiadas, dentre elas a AMAZUL.  

 

Em relação à aprovação de contas, verifica-se no Relatório de Gestão de 2019 

que as contas relativas ao exerc. de 2018 encontram-se pendentes “em virtude de 

entendimento diferenciado do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP), que muito 

embora a fundação Patria seja uma entidade privada, criada pela Prefeitura de Iperó, suas 

contas deveriam ser analisadas e aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo. O MP/SP informou em dezembro de 2019, que não poderia aprovar nem reprovar as 

contas da Fundação em razão de, como dito anteriormente, essa competência ser do 

TCE/SP.A Diretoria da Fundação providenciou o encaminhamento das contas de 2018 para o  

 

 




