Estatuto e Regimento Geral

A Presidência da Fundação é ocupada pelo Sr. Fernando Alfredo Guedes Pereira de Mello
Freyre, tendo como Vice-Presidente a Sra. Sonia Maria Freyre Pimentel.
O Conselho Diretor tem a seguinte composição: Fernando Alfredo Guedes Pereira de Mello Freyre,
Sonia Maria Freyre Pimentel, Maria Cristina Suassuna de Mello Freyre, Antônio Alves Pimentel Neto,
Luiz Antônio Barreto, Nilzardo Carneiro Leão, João Pereira dos Santos, Arthur Reynaldo Maia Alves,
Reinaldo da Rosa Borges de Oliveira, Josué Souto Maior Mussalém, Fernando Antônio Gonçalves e
Geraldo Guedes Pereira.
Integram o Conselho Fiscal: Sérgio Alencar de Aquino, Paulo de Souza Oliveira e Francisco
Austerliano Bandeira de Melo. Sendo Suplentes: Creuza Maria Gomes Aragão, Affonso Cezar Baptista
Ferreira Pereira e Edgar Arlindo de Mattos Oliveira.
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Estatuto
TÍTULO I
DA FUNDAÇÃO, SUA ADMINISTRAÇÃO, SEDE E FORO, FINS E DURAÇÃO
ARTIGO 1º - A FUNDAÇÃO, que se denominará GILBERTO FREYRE, constituída na
forma acima, é uma instituição de caráter privado, organizada na forma prevista na Seção IV
do Capítulo II, do Título I do Livro I do Código Civil Brasileiro e se regerá pelos presentes
Estatutos.
ARTIGO 2º - A FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE tem sua sede e foro na cidade do
Recife, capital do Estado de Pernambuco, podendo, contudo, criar dependências onde for
julgado necessário ou conveniente.
ARTIGO 3º - São objetivos da FUNDAÇÃO: a) manter reunido, preservado e à
disposição do público o acervo pessoal e intelectual de Gilberto Freyre; b) estudar, promover,
divulgar e difundir as diversas manifestações da arte, da cultura e da ciência, especialmente
do e no Nordeste; c) promover os estudos tropicológicos e o intercâmbio com Universidades
e demais instituições científicas e culturais do País e do exterior; d) patrocinar o amplo
conhecimento da região nordestina, sua história, sua formação social e econômica, seus
problemas e alternativas de soluções; e) estabelecer um intercâmbio artístico, educacional,
cultural e científico do Nordeste com as demais regiões do País e com o exterior, visando a
realização dos seus fins.
Parágrafo único – Excluído qualquer fim lucrativo, a FUNDAÇÃO aplicará todos os
recursos que obtiver com o desenvolvimento de suas atividades, na realização de seus
objetivos altruísticos, científicos, educacionais e culturais.
ARTIGO 4º - O prazo de duração é indeterminado e sua ação exercer-se-á não só no
Brasil, mas também em qualquer outro país onde seus dirigentes a julguem conveniente.

TÍTULO II
DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DA FUNDAÇÃO E SUAS ATRIBUIÇÕES
ARTIGO 5º - São órgãos estatutários da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE: a) a
Presidência; b) o Conselho Diretor; c) o Conselho Consultivo; d) o Conselho Fiscal.
Parágrafo único – Os órgãos estatutários da FUNDAÇÃO serão auxiliados, na
execução de suas tarefas, por uma Superintendência Geral, conforme previsto no Capítulo V,
destes Estatutos.

CAPÍTULO I
Da Presidência
ARTIGO 6º - A Presidência da FUNDAÇÃO será exercida nos termos da Escritura
Pública de Constituição, pelo cônjuge do Patrono, Dona Maria Madalena de Mello Freyre, e
que poderá permanecer no cargo enquanto viver e mantiver as qualificações legais exigidas
para o exercício do cargo.
ARTIGO 7º - Vacando-se o cargo de Presidente, o novo titular será eleito pelo
Conselho Diretor e dar-se-á por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos votos dos seus membros.
Parágrafo único – O mandato dos futuros Presidentes será de 5 (cinco) anos,
permitida a reeleição, sem limitação do número de vezes.

ARTIGO 8º - O Presidente tem os poderes de administração em geral, salvo os que
nestes Estatutos são conferidos ao Conselho Diretor, definindo e orientando as atividades da
FUNDAÇÃO, convocando e presidindo as reuniões dos Conselhos Diretor e Consultivo,
exercendo sua Representação em juízo dele e praticando, enfim, todos os atos para o fiel
cumprimento dos seus objetivos e finalidades.
§ 1º - O Presidente será substituído em suas ausências ou impedimentos eventuais,
pelo Vice-Presidente, a quem poderá delegar outras atribuições necessárias à condução dos
negócios fundacionais.
§ 2º - Não fazem jus a nenhuma remuneração o Presidente e o Vice-Presidente, pelo
exercício de suas atribuições na FUNDAÇÃO;
§ 3º - O mandato do Vice-Presidente é de 5 (cinco) anos, permitida a reeleição, sem
limitação do número de vezes.

CAPÍTULO II
Do Conselho Diretor
ARTIGO 9º - O Conselho Diretor, com função normativa e deliberativa em matéria de
política e administração genérica da FUNDAÇÃO, é composto do Presidente e mais 11
(onze) Conselheiros escolhidos entre personalidades ligadas aos problemas científicos,
culturais, educacionais e artísticos.
§ 1º - Dentre os seus Membros, o Conselho Diretor elegerá o Vice-Presidente, que
substituirá o Presidente nos seus impedimentos.
§ 2º - O Vice-Presidente da FUNDAÇÃO e os demais membros do primeiro Conselho
Diretor da FUNDAÇÃO serão aqueles indicados e nominados na Escritura Pública da
Constituição.
ARTIGO 10 – Os Membros do Conselho Diretor exercerão o mandato pelo prazo de 6
(seis) anos, podendo ser reconduzidos sem limitação do número de vezes.
ARTIGO 11 – No caso de renúncia, impedimento ou morte de um ou mais
Conselheiros, caberá ao próprio Conselho Diretor eleger os substitutos.
Parágrafo único – O Conselheiro substituto exercerá o mandato pelo restante do prazo
do substituído e poderá ser reconduzido.
ARTIGO 12 – Para que possa haver renovação do Colegiado de 3 (três) anos,
alternadamente, por 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), os Conselheiros indicados pelos
Instituidores terão mandatos diferenciados de 6 (seis) e 3 (três) anos, conforme consta da
Escritura Pública de Constituição da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE.
ARTIGO 13 – Compete ao Conselho Diretor: a) eleger o novo Presidente da
FUNDAÇÃO, no caso de falecimento, impedimento ou renúncia do atual, bem como o VicePresidente da FUNDAÇÃO; b) elaborar o seu Regimento Interno e aprovar o Regimento
Geral da FUNDAÇÃO a ser submetido pelo Presidente; c) zelar pelo prestígio da
FUNDAÇÃO, sugerindo medidas que resguardem; d) autorizar operações que impliquem
aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis, casos em que a decisão do Conselho
Diretor dependerá de homologação do Presidente da FUNDAÇÃO, após audiência do
Ministério Público; e) deliberar sobre propostas de alteração dos Estatutos da FUNDAÇÃO,
observado o previsto no Artigo 30, destes Estatutos; f) aprovar o orçamento e fiscalizar a sua
execução; g) aprovar a prestação de contas e o relatório anual da presidência; h) praticar
todos os demais atos de sua competência, de acordo com as finalidades da FUNDAÇÃO.

Parágrafo único – O Conselho Diretor poderá criar fora do Brasil, nos outros países
onde a FUNDAÇÃO venha a exercer, acidental ou permanentemente, a sua atividade,
qualquer espécie de representação e organizá-la pela forma que julgar mais eficaz.
ARTIGO 14 – O Conselho Diretor reunir-se-á com a presença mínima de 7 (sete)
Membros, e sua deliberações, ressalvado o dispositivo nos Artigos 30 e 33 destes Estatutos,
serão tomadas pela maioria de votos dos Membros presentes.
Parágrafo único – O Conselheiro que faltar sem justificativa a 3 (três) reuniões
consecutivas, perderá o mandato e terá o seu substituto indicado na forma do Artigo 11,
destes Estatutos.
ARTIGO 15 – Não fazem jus a nenhuma remuneração os membros do Conselho
Diretor, pelo exercício de suas atribuições na FUNDAÇÃO.
ARTIGO 16 – O Conselho Diretor reunir-se-á na sede da FUNDAÇÃO ordinariamente,
de 3 (três) em 3 (três) meses e, extraordinariamente, sempre que necessário, mediante
convocação do Presidente da FUNDAÇÃO, ou de 4 (quatro) dos seus membros.

CAPÍTULO III
Do Conselho Consultivo
ARTIGO 17 – O Conselho Consultivo será formado pelos instituidores da FUNDAÇÃO
GILBERTO FREYRE que subscreverem o Boletim de Constituição do Fundo Patrimonial e
por todas aquelas empresas e pessoas físicas que fizerem dotações relevantes, a critério do
Conselho Diretor, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da Constituição da
FUNDAÇÃO.
§ 1º - São considerados membros natos do Conselho Consultivo, os Presidentes das
Federações das Indústrias dos Estados do Nordeste: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão.
§ 2º - Os demais Membros do Conselho Consultivo serão escolhidos e nomeados pela
presidência da Fundação, ouvido o Conselho Diretor.
ARTIGO 18 – O Conselho Consultivo, órgão de consulta e assessoramento da
Presidência da FUNDAÇÃO, terá fixado o número de seus componentes, definidas as suas
atribuições e aprovado o seu Regimento Interno pelo Conselho Diretor.

CAPÍTULO IV
Do Conselho Fiscal
ARTIGO 19 – O Conselho Fiscal será formado por 3 (três) Membros titulares e por 3
(três) Membros suplentes, eleitos pelo Conselho Diretor para um mandato de 2 (dois) anos,
podendo ser reeleitos.
Parágrafo único – Os primeiros Membros do Conselho Fiscal são os indicados pelos
instituidores, na Escrita Pública de Constituição da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE, e o
“quorum” de reuniões e o de deliberações para o Conselho Fiscal será de 2 (dois) Membros.
ARTIGO 20 – As atribuições e competência do Conselho Fiscal serão fixadas pelo
Conselho Diretor.
Parágrafo único – O Conselho Fiscal, quando considerar necessário, poderá ser
assistido por uma Auditoria externa.

CAPÍTULO V
Da Superintendência Geral
ARTIGO 21 – A Superintendência Geral será o órgão auxiliar da administração da
FUNDAÇÃO, secundada por Superintendência Adjuntas de Administração e de Economia e
Finanças, sendo os seus titulares livremente escolhidos e nomeados pelo Presidente da
FUNDAÇÃO.
Parágrafo único – A competência da Superintendência Geral, seu Regimento Interno,
bem como a organização administrativa que for aprovada pela Presidência da FUNDAÇÃO
conterão, obrigatoriamente, unidades dedicadas a promoções científicas, culturais, artísticas
e educacionais.
ARTIGO 22 – A remuneração dos titulares das Superintendências Geral e Adjuntas,
bem como a Tabela de Remuneração dos demais servidores da FUNDAÇÃO, serão fixadas
pelo Presidente e aprovadas pelo Conselho Diretor.

TÍTULO III
DO PATRIMÔNIO E SUA UTILIZAÇÃO
ARTIGO 23 – O patrimônio da FUNDAÇÃO será constituído pela importância de Cz$
1.510.000,00 (um milhão, quinhentos e dez mil cruzados), a ela dotada pelos Instituidores,
pelos bens que a ela venham a ser doados, e posteriormente acrescidos pelos bens imóveis
e direitos definidos pelo escritor Gilberto Freyre em seu Testamento Público, firmado no dia
20 de fevereiro de 1986, no Livro G-4, Folhas 68, do 2º Tabelionato da Comarca do Recife.
Parágrafo único – As dotações de empresas e pessoas físicas, consideradas
relevantes pelo Conselho Diretor, e ocorridas nos próximos 60 (sessenta) dias, a contar da
data de Constituição da FUNDAÇÃO, darão aos dotadores a condição de Instituidores
Solidários.
ARTIGO 24 – Constituirão, também, rendimentos da FUNDAÇÃO: a) os provenientes
dos títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade; b) as rendas próprias dos
imóveis que possua; c) os juros bancários e outras receitas eventuais; d) as rendas em seu
favor constituídas por terceiros; e) usufrutos a ela auferidos; f) a remuneração que receber
por serviços prestados; g) as subvenções e auxílios do Poder Público; h) as demais doações
feitas por entidades públicas, pessoas jurídicas de direito privado ou pessoas físicas; i) os
valores eventualmente recebidos.
ARTIGO 25 – Dependem, sempre, de prévia autorização do Ministério Público, a
venda ou oneração de bens imóveis, bem como a aceitação de doações quando feitas com
encargo.
ARTIGO 26 – Os bens, direitos e rendas da FUNDAÇÃO, somente poderão ser
utilizados na realização dos seus objetivos, não sendo permitida, porém, para obtenção de
outros rendimentos, sob qualquer pretexto ou razão, sua vinculação, arrendamento, aluguel
ou alienação.

TÍTULO IV
DO REGIME FINANCEIRO
ARTIGO 27 – O exercício financeiro coincidirá com o ano civil, dispondo o Conselho
Diretor, por proposta do Presidente, sobre a aplicação do resultado apurado no Balanço que
então se levantará, empregando os seus saldos sempre no cumprimento dos objetivos da
FUNDAÇÃO.

ARTIGO 28 – Os resultados do exercício serão lançados no Fundo Patrimonial ou em
Fundos Especiais, de acordo com o Parecer do Conselho Diretor, aprovado pelo Presidente
da FUNDAÇÃO.
ARTIGO 29 – A prestação anual de contas será feita ao Conselho Fiscal até 30 de
março de cada ano.
Parágrafo único – Essa prestação de contas, depois de aprovada pelo Conselho
Diretor, será encaminhada, para os fins de direito, até 30 de junho, ao Ministério Público do
Estado de Pernambuco.

TÍTULO V
DA EMENDA E REVISÃO DOS ESTATUTOS
ARTIGO 30 – Os presentes Estatutos somente poderão ser emendados quando a
reforma for deliberada pela maioria absoluta das pessoas competentes para gerir a
FUNDAÇÃO: o Presidente e os Membros do Conselho Diretor, desde que não contrariem os
fins e objetivos da FUNDAÇÃO e mereçam a aprovação do órgão competente do Ministério
Público.

TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
ARTIGO 31 – A FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE não distribuirá lucros, dividendos
ou quaisquer outras vantagens a seus Instituidores, Mantenedores, Dirigentes, empregando
toda a sua renda no cumprimento dos objetivos definidos no Artigo 3º, destes Estatutos.
ARTIGO 32 – O Presidente, o Vice-Presidente e os membros do Conselho Diretor não
responderão pelas obrigações assumidas, regularmente, pela FUNDAÇÃO.
ARTIGO 33 – A FUNDAÇÃO extinguir-se-á nos casos admitidos em Lei ou por
proposta do seu Presidente, aprovada pela unanimidade dos membros que compõem o
Conselho Diretor e ouvido, previamente, sobre as causas, o Ministério Público do Estado de
Pernambuco.
Parágrafo único – Em caso de dissolução ou extinção, o eventual patrimônio
remanescente da Fundação Gilberto Freyre será destinado a entidade registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social ou entidade pública, a critério da instituição.
ARTIGO 34 – A FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE reger-se-á pelos seus Estatutos e
pela legislação competente, em tudo que neles seja omisso.
ARTIGO 35 – Os presentes Estatutos foram elaborados pelos Instituidores da
FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE, em reunião realizada no dia 11 de março de 1987, na
casa do escritor Gilberto Freyre, em Apipucos, ficando, na ocasião, definida a maneira por
que será administrada.
ARTIGO 36 – A primeira Diretoria da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE fica assim
constituída: a) Presidente: Maria Madalena de Mello Freyre, brasileira, casada, de prendas
domésticas, residente e domiciliada nesta cidade, CPF-MF n.º 000.263.542-00; b) VicePresidente: Sonia Maria Freyre Pimentel, brasileira, casada, de prendas domésticas,
residente e domiciliada nesta cidade, CPF-MF n.º 000.584.404-53; c) Conselho Diretor: Maria
Madalena de Mello Freyre, brasileira, casada, de prendas domésticas, residente e
domiciliada nesta cidade, CPF-MF n.º 000.263.542-00; com mandato de 6 (seis) anos: Sonia
Maria Freyre Pimentel, brasileira, casada, de prendas domésticas, residente e domiciliada
nesta cidade, CPF-MF n.º 000.584.404-53; Antonio Alves Pimentel Filho, brasileiro, casado,
advogado, residente e domiciliado nesta cidade, CPF-MF n.º 000.584.404-53; Fernando

Alfredo Guedes Pereira de Mello Freyre, brasileiro, casado, advogado, residente e
domiciliado nesta cidade, CPF-MF n.º 004.416.434-34; Maria Cristina Suassuna de Mello
Freyre, brasileira, casada, de prendas domésticas, residente e domiciliada nesta cidade,
CPF-MF n.º 004.416.434-34; Albano do Prado Pimentel Franco, brasileiro, casado, advogado
e empresário, residente e domiciliado na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, CPF-MF n.º
002.533.915-04; Edson Nery da Fonseca, brasileiro, solteiro, escritor, residente e domiciliado
nesta cidade, CPF-MF n.º 000.230.601-81; Odilon Ribeiro Coutinho, brasileiro, casado,
empresário, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, CPF-MF n.º 027.187.15472, e com mandato de 3 (três) anos; Paulo Rodolfo de Rangel Moreira, brasileiro, casado,
advogado, residente e domiciliado nesta cidade, CPF-MF n.º 000.703.864-04; Luiz Gonzaga
Cardoso Ayres, brasileiro, viúvo, artista-plástico, residente e domiciliado nesta cidade, CPFMF n.º 000.293.784-00; Maximiano Accioly Campos, brasileiro, casado, advogado, residente
e domiciliado nesta cidade, CPF-MF n.º 005.454.574-91; e, Monsenhor Severino Leite
Nogueira, brasileiro, sacerdote católico, escritor, residente e domiciliado nesta cidade, CPFMF n.º 004.485.674-45.
Parágrafo único – Assinam, também, os presentes Estatutos, os Dirigentes acima
referidos, que com isto declaram aceitar os cargos para os quais foram escolhidos.

Recife, 11 de março de 1987.

INSTITUIDORES
Gilberto de Mello Freyre, Helena Groschke Cavalcante Lundgren, Confederação Nacional da
Indústria, Companhia Usina São João S.A., BANORTE – Banco Nacional do Norte S.A.,
BOMPREÇO S.A. Supermercados do Nordeste, Itapessoca Agro-Industrial S.A., METAL
LEVE S.A. Indústria e Comércio.

Regimento Geral
TÍTULO I
DO REGIMENTO E SEUS OBJETIVOS
ART. 1º - O Regimento Geral aprovado pelo Conselho Diretor em sua primeira
Reunião, no dia 18 de maio de 1987, pela Resolução n.º 001/87, conforme dispõe o artigo 13
dos Estatutos, disciplina os aspectos de organização e funcionamento comuns às várias
unidades e serviços da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE, complementando os seus
Estatutos.

TÍTULO II
DA PERSONALIDADE E AUTONOMIA
ART. 2º - A FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE é uma entidade filantrópica com
personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos , com sede e foro na cidade do
Recife, capital do Estado de Pernambuco e goza de autonomia científica, financeira
administrativa e disciplinar, obedecida a legislação vigente.

TÍTULO III
DOS OBJETIVOS DA FUNDAÇÃO
ART. 3º - São objetivos da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE:
I)

manter reunido, preservado e à disposição do público o acervo pessoal e
intelectual do Doutor Gilberto Freyre;

II)

estudar, promover, divulgar e difundir as diversas manifestações da arte, da
cultura e da ciência, especialmente do e no Nordeste do Brasil;

III)

promover estudos e pesquisas sobre o homem situado nos Trópicos,
mantendo permanente intercâmbio com Universidades e demais instituições
científicas e culturais do País e do exterior;

IV)

patrocinar o amplo conhecimento da região nordestina, sua história, sua
formação social e econômica, seus problemas e alternativas de solução;

V)

estabelecer intercâmbio artístico, educacional, cultural e científico do Nordeste
com as demais regiões do País e com o exterior, visando o desenvolvimento
sócio-econômico e cultural do Nordeste brasileiro;

VI)

contribuir para a elaboração e permanente atualização da política de recursos
humanos da região e do País;

VII)

promover o treinamento, a capacitação, a formação, o aperfeiçoamento e a
especialização de recursos humanos de alto nível para empreendimentos
públicos e privados, voltados para o desenvolvimento regional e nacional;

VIII)

promover a documentação e o intercâmbio de informações, sistematizando e
divulgando conhecimentos técnico-científicos com entidades congêneres
nacionais e estrangeiras;

IX)

servir de centro de treinamento para estudantes e pós-graduados nacionais e
estrangeiros, especialmente na área dos estudos tropicológicos,
desenvolvendo e mantendo atividades de pesquisa e de capacitação de
recursos humanos de alto nível, quer destinados à criação de novos
conhecimentos em campos específicos do saber humano, quer a atender
necessidades concernentes a setores de importância nacional ou regional;

X)

promover outras atividades inerentes ao seu campo de atividades não
especificadas nos Estatutos e nesse Regimento, mas que se tornem
essenciais à realização da sua finalidade;

XI)

proporcionar, dentro das suas possibilidades e do seu campo de atividades,
assistência educacional gratuita a estudantes carentes de recursos.

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
ART. 4º - A administração da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE far-se-á em nível
superior através dos seguintes órgãos:
I)
II)
III)
IV)

a Presidência;
o Conselho Diretor;
o Conselho Consultivo;
o Conselho Fiscal.

CAPÍTULO I
Da Presidência
ART. 5º - A Presidência da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE é o órgão executivo que
coordena, fiscaliza e superintende todas as atividades da instituição e será exercida por um
Presidente, coadjuvado por um Vice-Presidente, eleitos pelo Conselho Diretor, na fora
estatutária, ao qual, além das atribuições definidas de maneira genérica nos Estatutos,
compete de forma mais específica:

I)

representar a Fundação em juízo ou fora dele;

II)

presidir a participar, como Membro nato, das reuniões do Conselho Diretor e do
Conselho Consultivo;

III)

convocar, com indicação fundamentada do motivo, o Conselho Diretor e o Conselho
Consultivo;

IV)

zelar pela fiel execução dos Estatutos, do Regimento Geral e dos Regimentos
Internos, sempre visando o melhor desenvolvimento das atividades da instituição;

V)

dar posse aos Superintendentes e Diretores das unidades;

VI)

zelar pela manutenção da ordem e exercer o poder disciplinar, nos termos da Lei,
dos Estatutos e dos Regimentos;

VII)

nomear, admitir, contratar, designar, licenciar, dispensar, demitir e exonerar o
pessoal técnico e administrativo da Fundação;

VIII)

movimentar, promover e reclassificar, de acordo com as conveniências e
necessidade do serviço e na forma da legislação específica, o pessoal da Fundação;

IX)

baixar provimentos, resoluções, portarias, ordens de serviço e instruções normativas,
inclusive as decorrentes de decisões do Conselho Diretor e do Conselho Consultivo;

X)

realizar acordos, ajustes, convênios e contratos entre a Fundação entidades públicas
e particulares, nacionais e estrangeiras;

XI)

requisitar o pessoal e autorizar o seu afastamento, para efeito de colaboração com
outras instituições, na forma da Lei e dos Estatutos;

XII)

administrar as finanças da Fundação e determinar a aplicação dos seus recursos, de
acordo com o orçamento aprovado e os fundos instituídos;

XIII)

apresentar ao Conselho Diretor e ao Conselho Consultivo, anualmente, o Plano de
Trabalho e a Proposta Orçamentária da Fundação;

XIV)

submeter, anualmente, ao Conselho Diretor e ao Conselho Consultivo, a Prestação
de Contas da Fundação e o Relatório Anual de Atividades, sugerindo medidas
necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços;

XV)

promover, perante o Conselho Diretor, autorização para transferências orçamentárias
e financeiras de recursos e realização de despesas extraordinárias não previstas no
Orçamento, e a abertura de créditos adicionais;

XVI)

solicitar autorização, ao Conselho Diretor, para operações que impliquem em
aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis, casos em que a decisão do
referido Conselho dependerá de audiência do Ministério Público;

XVII)

criar Comissões de Trabalho, para o estudo de problemas e exercícios de tarefas
especiais;

XVIII)

propor ao Conselho Diretor alteração dos Estatutos, do Regimento Geral e dos
Regimentos Internos;

XIX)

delegar poderes e atribuições a dirigentes de órgãos e unidades que lhe sejam
subordinados, especialmente à Superintendência Geral;

XX)

sugerir a criação, no Brasil ou em outros países onde a Fundação venha a exercer,
acidental ou permanente, a sua atividade, qualquer espécie de representação e
organizá-la pela forma que julgar mais eficaz;

XXI)

aceitar, em nome da Fundação, doações, legados, heranças que não impliquem em
ônus;

XXII)

sugerir ao Conselho Diretor a vinda de professores e técnicos, nacionais ou
estrangeiros, para realização de cursos, conferências ou trabalhos especializados,
necessários ao atendimento dos objetivos da Fundação;

XXIII)

organizar, com a Superintendência Geral, o Quadro de Pessoal da Fundação a ser
submetido à apreciação e aprovação do Conselho Diretor;

XXIV) sugerir ao Conselho Diretor a criação, transformação ou supressão de unidades,
órgãos e serviços;
XXV)

movimentar, em conjunto ou separadamente, com o Vice-Presidente, os saldos
bancários e as aplicações financeiras, cabendo, nas ausências e eventuais
impedimentos do Presidente, ao Vice-Presidente assumir, automaticamente, os
mesmos poderes e competências atribuídas ao Presidente, sem que haja
necessidade de qualquer comunicação aos agentes bancários, financeiros e
instituições em geral.

XXVI) Praticar atos de administração em geral não previstos, especificamente, nos
Estatutos e neste Regimento Geral.
ART. 6º - Os mandatos do Presidente e do Vice-Presidente da Fundação são de 5
(cinco) anos, permitida a reeleição, sem limitação do número de vezes.
ART. 7º - Vacando-se o cargo de Presidente, o novo titular será eleito pelo Conselho
Diretor e dar-se-á por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos votos dos seus Membros.
ART. 8º - O Presidente da Fundação será substituído, em suas ausências ou
impedimentos eventuais, pelo Vice-Presidente, a quem poderá delegar outras atribuições
necessárias à condução dos negócios fundacionais.

CAPÍTULO II
Do Conselho Diretor
ART. 9º - O Conselho Diretor é o órgão máximo de função normativa e deliberativa em
matéria de política e administração genérica da Fundação, e será composto do Presidente da
Fundação e mais 11 (onze) Conselheiros, escolhidos entre personalidades ligadas às
atividades científicas, cultuais, educacionais e artísticas brasileiras.
Parágrafo único – Dentre os seus Membros, o Conselho Diretor elegerá o VicePresidente da Fundação, que substituirá o Presidente nas suas ausências ou impedimentos
eventuais.
ART. 10 – Funcionará, junto aos Conselheiros, uma Secretaria Geral de Órgãos
Colegiados, com atribuições específicas definidas nos Regimentos Internos dos Colegiados.
ART. 11 – Os Membros do Conselho Diretor exercerão o mandato pelo prazo de 6
(seis) anos, podendo ser reconduzidos sem limitação de número de vezes.
ART. 12 – Compete ao Conselho Diretor:
I)

eleger o novo Presidente da Fundação, no caso de falecimento, impedimento ou
renúncia do atual, bem como o Vice-Presidente da Fundação;

II)

elaborar o seu Regimento Interno e aprovar o Regimento Geral da Fundação e os
demais Regimentos Internos a serem submetidos pelo Presidente da Fundação;

III)

zelar pelo prestígio da Fundação, sugerindo medidas que a resguardem;

IV)

autorizar operações que impliquem em aquisição e alienação de bens imóveis, casos
em que a decisão do Conselho Diretor dependerá de homologação do Presidente da
Fundação, após audiência do Ministério Público.

V)

Aceitar doações, legados ou heranças quando feitas com encargos, após análise e
verificação da sua conveniência para a Fundação;

VI)

Deliberar sobre propostas de alteração dos Estatutos da Fundação, observado o
previsto nas disposições estatutárias;

VII)

Homologar o Quadro de Pessoal com as Tabelas de empregos e respectivas
remunerações;

VIII)

Aprovar o orçamento e fiscalizar a sua execução;

IX)

Aprovar a Prestação de Contas e o Relatório Anual da Presidência;

X)

Criar, por solicitação da Presidência da Fundação, dependências ou representação,
onde for julgada necessária a presença, acidental ou permanente, de atividades da
Fundação, e organizá-la pela forma que julgar conveniente;

XI)

Praticar todos os demais atos de sua competência, de acordo com as disposições
estatutárias e com as finalidades da Fundação.

ART. 13 – O Conselho Diretor reunir-se-á com a presença mínima de 7 (sete)
Membros, inclusive o Presidente da Fundação, e suas deliberações, ressalvando o disposto
nos Artigos 30 e 33 dos Estatutos, serão tomadas pela maioria de votos dos Conselheiros
presentes.
ART. 14 – O Conselho Diretor reunir-se-á na sede da Fundação, ordinariamente, de 3
(três) em 3 (três) meses, e extraordinariamente, sempre que necessário, mediante
convocação do Presidente da Fundação, ou de 4 (quatro) dos seus Membros, no último
caso, com a indicação fundamentada dos motivos.

CAPÍTULO III
Do Conselho Consultivo
ART. 15 – O Conselho Consultivo atuará com órgão de orientação do planejamento
geral das atividades da Fundação, e de consulta e assessoramento da Presidência, e terá
fixado o número dos seus componentes, definidas as suas atribuições e aprovado o seu
Regimento Interno pelo Conselho Diretor.
ART. 16 – São considerados Membros natos do Conselho Consultivo:
I)

os Instituidores da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE que subscreverem a ata de
constituição da entidade;

II)

os Presidentes das Federações das Indústrias dos Estados do Nordeste: Bahia,
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e
Maranhão;

III)

as empresas e pessoas físicas que fizerem dotações relevantes, a critério do
Conselho Diretor, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de constituição da
Fundação;

IV)

outros Membros que serão escolhidos e nomeados pela presidência da Fundação,
ouvido o Conselho Diretor.

ART. 17 – O Conselho Consultivo reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente da Fundação.
ART. 18 – O Conselho Consultivo deliberará por maioria simples de votos, presente o
mínimo de 50% (cinqüenta por cento) dos seus componentes.

CAPÍTULO IV
Do Conselho Fiscal
ART. 19 – O Conselho Fiscal será formado por 3 (três) Membros titulares e por 3 (três)
Membros suplentes, eleitos pelo Conselho Diretor, para um mandato de 2 (dois) anos,
podendo ser reeleitos
ART. 20 – As atribuições e competências do Conselho Fiscal serão fixadas pelo
Conselho Diretor.
ART. 21 – Dependerão, basicamente, do Conselho Fiscal, o exame anual do inventário
do patrimônio da Fundação e dos Balanços das Receitas e Despesas do ano anterior, bem
como a verificação da aplicação dos recursos em harmonia com os fins estatutários.
Parágrafo único – O Conselho Fiscal, quando considerar necessário, poderá ser
assistido por uma Auditoria externa.

TÍTULO V
DA SUPERINTENDÊNCIA GERAL
ART. 22 – A Superintendência Geral será o órgão auxiliar de administração da
Fundação, secundada por Superintendência Adjuntas de Administração e de Economia e
Finanças, sendo os seus titulares livremente escolhidos e nomeados pelo Presidente da
Fundação.
ART. 23 – A Superintendência Geral, exercida pelo Superintendente Geral, é o órgão
executivo auxiliar da Presidência, cabendo-lhe zelar pelo desempenho das tarefas
necessárias ao cumprimento dos objetivos da Fundação, em conformidade com as normas

estabelecidas pelos órgãos da Administração Superior, pelas disposições estatutárias e
pelas disposições deste Regimento, exercendo a autoridade que lhe compete, bem como as
atribuições que lhe forem delegadas pela presidência.
ART. 24 – Compete à Superintendência Geral supervisionar, coordenar e controlar os
órgãos técnico-científicos e administrativos, responsabilizando-se, como órgão auxiliar da
Administração Superior:
I)

pelo cumprimento dos programas e orçamentos referentes ao Plano de Trabalho
aprovado;

II)

pelo desenvolvimento das atividades administrativas e econômico-financeiras de
suporte às atividades da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE em conformidade com as
normas estabelecidas pelos órgãos da Administração Superior;

III)

Submeter à apreciação do Presidente da Fundação, para homologação pelos
Órgãos Colegiados, o Plano Diretor da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE;

IV)

Solicitar ao Presidente a designação de Comissões e Grupos de Trabalho, para o
estudo de problemas e exercício de tarefas especiais;

V)

Supervisionar todos os atos de administração referentes a pessoal, material,
serviços, orçamento e execução financeira necessários à implementação das
atividades meio e fim da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE;

VI)

Solicitar ao Presidente da Fundação a designação de responsáveis pelas linhas de
pesquisa, projetos e atividades da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE;

VII)

subdelegar competência, em ato específico, aos Superintendentes Adjuntos e aos
Chefes dos Órgãos imediatamente subordinados, componentes da estrutura
organizacional da Superintendência Geral;

VIII)

elaborar o Plano de Cargos, Benefícios e Salários da FUNDAÇÃO GILBERTO
FREYRE, submetendo-o à prévia aprovação do Presidente, que encaminhará à
decisão do Conselho Diretor.

TÍTULO VI
DO REGIME FINANCEIRO
ART. 25 – O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.
ART. 26 – O orçamento será uno, e a elaboração da proposta orçamentária obedecerá
a instruções baixadas pela Presidência e aprovadas pelos Conselhos Diretor e Consultivo.
ART. 27 – No decorrer do exercício poderão ser abertos créditos adicionais, por
proposta da Presidência ao Conselho Diretor, obedecidos os preceitos vigentes.
ART. 28 – Os resultados do exercício serão lançados no Fundo Patrimonial ou em
Fundos Especiais, de acordo com o Parecer do Conselho Diretor, aprovado pelo Presidente
da Fundação.
ART. 29 – A prestação Anual de contas será feita ao Conselho Fiscal, até 30 de março
de cada ano, devendo conter os seguintes elementos:
I)
II)
III)
IV)
V)

balanço orçamentário;
balanço financeiro;
balanço patrimonial;
quadro comparativo entre a receita realizada e a prevista;
quadro comparativo entre a despesa realizada e a fixada.

Parágrafo único – Essa Prestação de Contas, depois de aprovada pelo Conselho
Diretor, será encaminhada para fins de direito, até 30 de junho, ao Ministério Público do
Estado de Pernambuco.

TÍTULO VII
DO REGIME DE PESSOAL
ART. 30 – O Regime de Pessoal dos Empregados da FUNDAÇÃO GILBERTO
FREYRE será o previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas.
ART. 31 – Ao Presidente compete a nomeação, admissão, contratação, designação,
promoção, reclassificação, licenciamento, demissão, dispensa e exoneração do pessoal da
Fundação, observado o que dispuser a Legislação vigente e as normas estatutárias e
regimentais.

TÍTULO VIII
DO PATRIMÔNIO E SUA UTILIZAÇÃO
ART. 32 – O patrimônio da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE, administrado pelo
Presidente, com observância das normas legais e estatutárias será constituído:
I)

pelos bens imóveis, móveis, instalações, títulos e obras de arte;

II)

pela importância a ela dotada pelos Instituidores;

III)

pelos bens e direitos que a ela venham a ser incorporados;

IV)

por doações e subvenções porventura concedidos à Fundação pela União,
Estados, Municípios, entidades públicas e privadas, nacionais ou não, e
pessoas físicas a ela solidárias;

V)

as rendas de qualquer natureza que venha a auferir;

VI)

as rendas de aplicação de bens e valores patrimoniais, ficando esclarecido
que todos os bens, direitos e rendas da Fundação só poderão ser utilizados na
realização de seus objetivos altruísticos, científicos, educacionais e culturais,
não sendo permitido, porém, para obtenção de outros rendimentos, sob
qualquer pretexto ou razão, sua vinculação, arrendamento, aluguel ou
alienação.

Parágrafo único – A Fundação poderá receber doações ou legados com ou sem
encargos, inclusive para a constituição de fundos especiais, ampliação de instalações,
custeio de determinados serviços em quaisquer de suas unidades, ou para a formação do
patrimônio artístico, documental e bibliográfico.
ART. 33 – Constituirão, também, rendimentos da Fundação:
I)

os provenientes dos títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade;

II)

as rendas próprias dos imóveis que possua ou venha a possuir;

III)

os juros bancários e outras receita eventuais;

IV)

as rendas em seu favor constituídas por terceiros;

V)

usufrutos a ela auferidos;

VI)

a remuneração que receber por serviços prestados;

VII)

as subvenções e auxílios do Poder Público;

VIII)

as demais doações feitas por entidades públicas, pessoas jurídicas de direito privado
ou pessoas físicas;

IX)

os valores eventualmente recebidos.

TÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
ART. 34 – A sede da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE será nesta cidade do Recife, à
Rua Dois Irmãos, n.º 320, em Apipucos, em parte do imóvel pertencente ao Doutor Gilberto
Freyre, cedido para esse fim, a título de Comodato, através de Escritura Pública de
Constituição da Fundação.
ART. 35 – Não serão remunerados, por qualquer forma, os cargos de Presidente,
Vice-Presidente e Conselheiros, e a FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE não distribuirá lucros,
dividendos, bonificações ou vantagens aos seus Investidores, dirigentes, aos membros do
Conselho Diretor, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal, mantenedores ou
associados.
ART. 36 – A primeira Presidente da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE será Dona
Maria Madalena de Mello Freyre, indicada pelos Instituidores na Escritura Pública de
Constituição, e que poderá permanecer no cargo enquanto viver e mantiver as qualificações
legais exigidas para o exercício da função.
ART. 37 – Para que possa haver renovação do Colegiado de 3 (três) em 3 (três) anos,
alternadamente, por 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), os Conselheiros indicados pelos
Instituidores terão mandato diferenciados de 6 (seis) e 3 (três) anos, ficando assim
constituída a primeira Diretoria da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE:
Presidente
Maria Madalena de Mello Freyre
Vice-Presidente
Sonia Maria Freyre Pimentel
Conselho Diretor
Maria Madalena de Mello Freyre
(com mandato de 6 (seis) anos):
Sonia Maria Freyre Pimentel
Antonio Alves Pimentel Filho
Fernando Alfredo Guedes Pereira de Mello Freyre
Maria Cristina Suassuna de Mello Freyre
Albano do Prado Pimentel Franco
Edson Nery da Fonseca
Odilon Ribeiro Coutinho
(com mandato de 3 (três) anos):
Paulo Rodolfo de Rangel Moreira
Luiz Gonzaga Cardoso Ayres
Maximiano Accioly Campos
Monsenhor Severino Leite Nogueira
ART. 38 – O primeiro Conselho Fiscal, com mandato de 2 (dois ) anos, indicado pelos
Instituidores na Escritura Pública de Constituição da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE, está
assim constituído:
Membros Titulares
Arthur Reynaldo Maia Alves

Josué Souto Maior Mussalém
Luiz Antônio Barreto
Membros Suplentes
Mário Carlos de Souza
Reynaldo da Rosa Borges de Oliveira
Clóvis de Azevedo Paiva
ART. 39 – Os Estatutos da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE somente poderão ser
emendados quando a reforma for deliberada pela maioria absoluta do Conselho Diretor,
desde que não contrarie os fins e objetivos da Fundação e mereça a aprovação do órgão
competente do Ministério Público.
ART. 40 – A Fundação extinguir-se-á nos casos admitidos em Lei ou por proposta do
seu Presidente, aprovada pela unanimidade dos Membros que compõem o Conselho Diretor
e ouvido, previamente, sobre as causas, o Ministério Público do Estado de Pernambuco.
Parágrafo único – Em caso de dissolução ou extinção, o eventual patrimônio
remanescente da Fundação Gilberto Freyre será destinado à entidade registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social ou à entidade pública, a critério da instituição.
ART. 41 – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Conselho Diretor.
Art. 42 – Este Regimento vai assinado pelo Presidente do Conselho Diretor e pelos
Conselheiros presentes à reunião em que foi aprovada a sua redação final, e entregará
imediatamente em vigor.

Regimento Interno do
Conselho Diretor
CAPÍTULO I
Da Organização e Atribuições
Seção I
(Da Composição)
ART. 1º - O CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE, órgão
superior de função normativa e deliberativa em matéria de política e administração genérica
da Fundação, é constituído de 12 (doze) Membros com mandato de 6 (seis) anos, sendo
composto do Presidente e mais 11 (onze) Conselheiros escolhidos entre personalidades
ligadas às atividades científicas, culturais, educacionais e artísticas brasileiras.
Parágrafo único – Dentre os seus Membros, o Conselho Diretor elegerá o VicePresidente da Fundação, que substituirá o Presidente em suas ausências e impedimentos.

SEÇÃO II
(Da Competência)
ART. 2º - Compete ao Conselho Diretor:
I)

eleger o Presidente, bem como o Vice-Presidente da Fundação, que terão mandatos
de 5 (cinco) anos, permitida a reeleição, sem limitação do número de vezes;

II)

Elaborar o seu Regimento Interno e aprovar o Regimento Geral da Fundação, além
dos demais Regimentos Internos a serem submetidos pelo Presidente da Fundação;

III)

Zelar pelo prestígio da Fundação, sugerindo medidas que a resguardem;

IV)

Autorizar operações que impliquem em aquisição, alienação ou oneração de bens
imóveis, casos em que a decisão do Conselho Diretor dependerá de homologação
do Presidente da Fundação, após audiência do Ministério Público;

V)

deliberar sobre propostas de alteração dos Estatutos da Fundação, observado o
previsto nas disposições estatutárias;

VI)

homologar o Quadro de Pessoal com as Tabelas de empregos e respectivas
remunerações;

VII)

aprovar o Orçamento e fiscalizar a sua execução;

VIII)

aprovar a Prestação de contas e o Relatório Anual da Presidência;

IX)

criar, por solicitação da Presidência da Fundação, no território nacional ou fora do
Brasil, nos outros países onde a Fundação venha a exercer, acidental ou
permanentemente, a sua atividade, qualquer espécie de representação e organizá-la
pela forma que julgar mais eficaz;

X)

aprovar a organização da sua Secretaria Geral;

XI)

criar Câmaras, de acordo com a sua necessidade, para apreciar os assuntos
específicos, fixando normas para o seu funcionamento, decidindo, em última
instância, as suas respectivas competências;

XII)

praticar todos os demais atos de sua competência, de acordo com as disposições
estatutárias e com as finalidades da Fundação.

ART. 3º - Vacando-se o cargo de Presidente, o novo titular será eleito pelo Conselho
Diretor, por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos votos dos seus Membros.

SEÇÃO III
(Da Secretaria Geral)

ART. 4º - Para execução dos seus serviços, o Conselho Diretor contará com o apoio
da Secretaria Geral dos Órgãos Colegiados, constituída por servidores da Fundação e
coordenada por um Secretário Geral.
Parágrafo único – A organização da Secretaria Geral dos Órgãos Colegiados e a
designação do Secretário Geral constituem atribuições da Presidência da Fundação.
ART. 5º - A Secretaria Geral dos Órgãos Colegiados será coordenada por um
Secretário Geral, e terá as seguintes incumbências:
I)

preparar a agenda dos trabalhos dos Órgãos Colegiados da Administração Superior;

II)

convocar os Membros dos Órgãos Colegiados para as respectivas sessões,
conforme indicação do Presidente;

III)

secretariar as sessões dos Órgãos Colegiados;

IV)

lavrar Atas das reuniões;

V)

redigir atos e demais documentos que traduzam as decisões tomadas pelos Órgãos
Colegiados;

VI)

guardar, em caráter sigiloso, todo o material da Secretaria Geral e manter
atualizados os registros;

VII)

redigir as correspondências dos Conselhos e assinar aquelas que não forem
privativas do Presidente ou de qualquer Conselheiro;

VIII)

cumprir e fazer cumprir:
a) as atribuições constantes deste Regimento Interno;
b) os encargos que lhe forem cometidos pelos Conselheiros;
c) as determinações administrativas do Presidente da Fundação pertinentes aos
Conselhos.

ART. 6º - A Secretaria Geral dos Órgãos Colegiados deverá distribuir aos
Conselheiros, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, a Ata da sessão anterior, a pauta
das reuniões e, em avulsos, os processos com as matérias objeto da Ordem do Dia.
ART. 7º - A Secretaria Geral deverá estar sempre informada do andamento das
Resoluções dos Conselhos e prestar, a qualquer Conselheiro esclarecimentos necessários
ao desempenho das respectivas funções.
ART. 8º - As unidades da Fundação prestarão à Secretaria Geral dos Órgãos
Colegiados toda colaboração que se fizer necessária para o bom cumprimento das
atribuições que lhe são próprias.

CAPÍTULO II
Das Reuniões
SEÇÃO I
(Disposições Preliminares)
ART. 9º - O Conselho Diretor reunir-se-á na sede da Fundação, ordinariamente, de 3
(três) em 3 (três) meses e, extraordinariamente, sempre que necessário, mediante

convocação do Presidente da Fundação, ou de 4 (quatro) dos Membros, no último caso, com
a indicação fundamentada dos motivos da convocação.
Parágrafo único – As reuniões ordinárias serão marcadas com antecedência mínima
de 10 (dez) dias, e as extraordinárias com antecedência de 72 (setenta e duas) horas.
ART. 10 – O Conselho Diretor reunir-se-á com a presença mínima de 7 (sete)
Membros inclusive o Presidente da Fundação, e suas deliberações, ressalvado o disposto
nos Artigos 30 e 33 dos Estatutos, serão tomadas pela maioria de votos dos Conselheiros
presentes.
Parágrafo único – O Superintendente Geral poderá participar das reuniões do
Conselho Diretor, manifestando-se, tão somente, quando chamado a prestar
esclarecimentos.
ART. 11 – O Conselheiro que faltar sem justificativa a 3 (três) reuniões consecutivas,
perderá o seu mandato e terá o seu substituto indicado na forma do Artigo 11 dos Estatutos
da Fundação.
Parágrafo único – Fica o Conselheiro obrigado a comunicar, até 72 (setenta e duas)
horas antes da reunião ordinária, sua impossibilidade de comparecimento.
ART. 12 – As reuniões do Conselho Diretor obedecerão a seguinte ordem:
I)

instalação dos trabalhos pelo Presidente;

II)

leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;

III)

leitura e distribuição do expediente;

IV)

exposição do Conselheiro Presidente da Fundação sobre as atividades da entidade;

V)

Ordem do Dia, que constará dos processos com as matérias em pauta;

VI)

assuntos de ordem geral.

Parágrafo único – Será incluída, na Ordem do Dia, para efeito de discussão e votação,
a matéria que tenha regime de urgência, aprovada pelo Conselho Diretor.
SEÇÃO II
(Dos Debates)
ART. 13 – O Conselheiro só poderá se pronunciar:
I)

para apresentar proposições, indicações, requerimentos e comunicações;

II)

sobre a matéria em debate;

III)

pela ordem;

IV)

para encaminhar votação;

V)

em explicação pessoal.

ART. 14 – No debate de matéria em discussão, cada Conselheiro só poderá se
pronunciar uma vez, pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos, prorrogável, a critério do
Presidente, por mais 5 (cinco) minutos.
§ 1º - O autor da matéria em discussão poderá se pronunciar duas vezes, a segunda
por 10 (dez) minutos improrrogáveis.
§ 2º - O autor da matéria em discussão, sempre que necessário, poderá intervir nos
debates, para prestar esclarecimentos, durante o tempo concedido pela Presidência.

§ 3º - Sempre que o Plenário do Conselho Diretor ou a Presidência julgar conveniente,
poderão ser solicitados, a qualquer dos Conselheiros, esclarecimentos necessários sobre a
matéria em discussão, independentemente dos prazos previstos neste Regimento.
ART. 15 – O Conselheiro Presidente da Fundação disporá de 45 (quarenta e cinco)
minutos para fazer, em cada reunião, uma exposição das atividades da entidade.
ART. 16 – O aparte, que deverá ser breve, só será permitido se o consentir o orador.
Parágrafo único – Não serão permitidos apartes à palavra do Presidente nos
encaminhamentos de votação e em Questões de Ordem.
ART. 17 – O Conselheiro poderá solicitar, em qualquer fase da discussão, a retirada
da matéria de sua autoria, ficando a critério do Presidente deferir o pedido.
Parágrafo único – Considerar-se-á intempestivo o pedido de retirada apresentado
depois de anunciada a votação da matéria.
ART. 18 – O pedido de vista sobre qualquer matéria, submetido à decisão do
Conselho Diretor, poderá ser formulado por qualquer Conselheiro, enquanto perdurar sua
discussão em Plenário.
Parágrafo único – Considerar-se-á intempestivo o pedido de vista apresentado depois
de anunciada a votação da matéria.
ART. 19 – Formulado o pedido de vista, a matéria será automaticamente retirada da
Ordem do Dia, ficando a sua discussão e votação transferidas para a próxima reunião do
Conselho Diretor.
Parágrafo único – A critério do Conselho Diretor, a matéria poderá ser discutida e
votada em reunião extraordinária que anteceda à reunião ordinária seguinte.
ART. 20 – A discussão da matéria constante da Ordem do Dia poderá ser adiada, em
diligência, até a reunião ordinária subseqüente, a critério do Conselho Diretor.
ART. 21 – É vedado a qualquer Conselheiro pedir vista de matéria que já tenha tido a
sua discussão e votação suspensas em virtude de idêntica solicitação.
ART. 22 – O Conselho Diretor não discutirá, nem se pronunciará, sobre assuntos não
atinentes aos objetivos da Fundação.

SEÇÃO III
(Da Urgência)
ART. 23 – O Conselho Diretor poderá decidir sobre matéria em Regime de urgência.
§ 1º - A matéria em Regime de urgência deverá ser levada ao conhecimento dos
Conselheiros antes de serem iniciados os trabalhos da reunião, dispensado o prazo previsto
no Artigo 6º deste Regimento.
§ 2º - Esgotada a pauta ordinária, o Presidente submeterá ao Conselho Diretor a
inclusão, na Ordem do Dia, da matéria referida no Parágrafo anterior, ressalvado o pedido de
destaque.
§ 3º - Obedecido o disposto nos parágrafos anteriores, a matéria em Regime de
Urgência será submetida à discussão e votação.
§ 4º - O pedido de vista formulado por um dos Conselheiros implica na cessação da
urgência, observado o disposto no Artigo 19 deste Regimento.

SEÇÃO IV
(Das Votações)
ART. 24 – Anunciado pelo Presidente o encerramento da discussão, a matéria será
submetida à votação.
ART. 25 – A votação será simbólica ou nominal, podendo ter o critério secreto quando
a matéria assim o exigir, a critério do próprio Conselho Diretor.
§ 1 º - Se algum Conselheiro tiver dúvidas quanto ao resultado proclamado na votação,
poderá requerer verificação de voto, independentemente de aprovação do Plenário.
§ 2º - O requerimento de que trata o parágrafo anterior somente será admitido se
formulado logo após conhecido o resultado da votação e antes de se passar a outro assunto.
ART. 26 – As decisões do Conselho Diretor serão tomadas por maioria simples,
cabendo ao Presidente o voto de desempate, excetuada as disposições estatutárias.
Parágrafo único – quando se tratar de matéria omissa neste Regimento, somente ao
Conselho Diretor cabe apreciar e deliberar, sendo as suas decisões, nessa hipótese, sempre
tomadas por maioria absoluta.
ART. 27 – Os Conselheiros poderão requerer preferência para votação de qualquer
matéria constante da Ordem do Dia.

SEÇÃO V
(Das Questões de Ordem)
ART. 28 – Considera-se “Questão de Ordem” toda dúvida sobre a interpretação deste
Regimento, no que concorra ao processo de encaminhamento, discussão e votação de
matérias pelo Conselho Diretor.
§ 1º - As Questões de Ordem devem ser formuladas com clareza e com indicação
precisa do que se pretenda elucidar.
§ 2º - O tempo para apresentação de uma Questão de Ordem não poderá exceder de
5 (cinco) minutos.
ART. 29 – As Questões de Ordem serão decididas pelo Presidente.

SEÇÃO VI
(Das Atas)
ART. 30 – De cada reunião do Conselho Diretor serão lavradas Atas, que serão lidas e
submetidas à discussão e votação na reunião subsequente.
§ 1º - Poderá ser dispensada a leitura das Atas, a requerimento de qualquer
Conselheiro.
§ 2º - As Atas serão datilografadas em folhas soltas, com as emendas admitidas,
assinadas pelo Presidente e pela Secretaria Executiva e, após a sua aprovação, transcritas
em livro próprio e arquivadas na Secretaria do Conselho Diretor.

CAPÍTULO III
Das Emendas
ART. 31 – As emendas deverão ser apresentadas dentro de prazos fixados, em cada
caso, pelo Conselho Diretor.
Parágrafo único – Não serão aceitas emendas que não tenham relação direta e
imediata com a matéria da proposição principal.

CAPÍTULO IV
Disposições Gerais e Transitórias
ART. 32 – A primeira Presidente da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE será Dona
Maria Madalena de Mello Freyre, indicada pelos Instituidores na Escritura Pública de
Constituição, e que poderá permanecer no cargo enquanto viver e mantiver as qualificações
legais exigidas para o exercício da função.
Parágrafo único – No caso de falecimento, impedimento ou renúncia do atual
Presidente, o Conselho Diretor elegerá na forma regimental o novo Presidente.
ART. 33 – Os Membros do Conselho Diretor exercerão o mandato pelo prazo de 6
(seis) anos, podendo ser reconduzidos sem limitação do número de vezes e não fazem jus a
nenhuma remuneração pelo exercício de suas atribuições.
ART. 34 – No caso de renúncia, impedimento ou morte de um ou mais Conselheiros,
caberá ao próprio Conselho Diretor eleger os substitutos.
Parágrafo único – O Conselheiro substituto exercerá o mandato pelo restante do prazo
do substituído e poderá ser reconduzido.
ART. 35 – Para que possa haver renovação do Colegiado de 3 (três) em 3 (três) anos,
alternadamente por 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), os Conselheiros indicados pelos
Instituidores para compor o primeiro Conselho Diretor, terão mandatos diferenciados de 6
(seis) e 3 (três) anos, conforme disposição estatutária, ficando assim constituída a primeira
Diretoria da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE:
Presidente
Maria Madalena de Mello Freyre
Vice-Presidente
Sonia Maria Freyre Pimentel
Conselho Diretor
Maria Madalena de Mello Freyre
(com mandato de 6 (seis) anos):
Sonia Maria Freyre Pimentel
Antonio Alves Pimentel Filho
Fernando Alfredo Guedes Pereira de Mello Freyre
Maria Cristina Suassuna de Mello Freyre
Albano do Prado Pimentel Franco
Edson Nery da Fonseca
Odilon Ribeiro Coutinho
(com mandato de 3 (três) anos):
Paulo Rodolfo de Rangel Moreira
Luiz Gonzaga Cardoso Ayres
Maximiano Accioly Campos
Monsenhor Severino Leite Nogueira

ART. 36 – Das decisões do Conselho Diretor serão baixadas Resoluções, assinadas
pelo seu Presidente.
ART. 37 – Os Estatutos da FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE somente poderão ser
emendados quando a reforma for deliberada pela maioria absoluta do Conselho Diretor, não
contrarie os fins e objetivos da Fundação e mereça aprovação do órgão competente do
Ministério Público.
ART. 38 – A Fundação extinguir-se-á nos casos admitidos em Lei ou por proposta do
seu Presidente aprovada pela unanimidade dos Membros que compõem o Conselho Diretor
e ouvido, previamente, sobre as causas, o Ministério Público do Estado de Pernambuco.
ART. 39 – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Conselho Diretor,
nos termos do Parágrafo único do Artigo 26.
Art. 40 – Este Regimento vai assinado pelo Presidente do Conselho Diretor e pelos
Conselheiros presentes à reunião em que foi aprovada a sua redação final, e entrará
imediatamente em vigor.

