
DECRETO 3830/2007
“Dispõe sobre o Estatuto Social da
Fundação Municipal Oficina Escola de
Revitalização do Patrimônio Histórico de
São Sebastião Deodato Santana”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito do Município de
São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no Parágrafo 2º, do Artigo 3º da Lei
Complementar Municipal  n.º 82, de 8 de maio de 2007.

D E C R E T A :

Artigo 1º Fica criado o Estatuto Social da FUNDAÇÃO
MUNICIPAL OFICINA ESCOLA DE REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO DE SÃO SEBASTIÃO DEODATO SANTANA.

Artigo 2º O Estatuto foi elaborado pelos membros da Fundação
Municipal Oficina Escola de Revitalização do Patrimônio Histórico de São
Sebastião Deodato Santana, nomeados pela Portaria 581 de 1º de junho de 2007.

Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 29 de junho de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.
/dsc



ESTATUTO SOCIAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL OFICINA ESCOLA DE
REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE SÃO SEBASTIÃO

DEODATO SANTANA

Artigo 1° Fundação Municipal Oficina Escola de Revitalização do
Patrimônio Histórico de São sebastião Deodato Santana, é entidade civil de
finalidade não lucrativa, com duração por tempo indeterminado, com sede a rua
Capitão Luís Soares, n.º 39, esquina com a rua Quintino Bocaiúva, Centro,
Município de São sebastião, Estado de São Paulo, criada através da Lei
Complementar Municipal n.º 82/2007.

Artigo 2° A Fundação Deodato Santana tem por finalidade, além
de ser parte do Projeto de Revitalização do Centro Histórico de São sebastião,
desenvolver programa de emprego-formação gratuitamente dirigido a qualificar
jovens, na faixa etária de 18 a 25 anos, em situação de risco social, em
especialidades, profissões e ofícios, vinculados entre si e relacionados com a
reabilitação de contornos urbanos ou do meio ambiente, com a melhoria das
condições de vida das cidades através da prestação de serviços sociais e
comunitários e com a recuperação de ofícios artesanais ou tradicionais, mediante
a incorporação de novas técnicas, promovendo a cultura através da defesa e
conservação do patrimônio histórico e artístico cuja área de atuação não se
restringe tão somente à cidade de São Sebastião.

§ 1º. A Fundação realizará seu objetivo mediante:
I – a formação e capacitação de profissionais em ofícios

demandados pelo mercado de trabalho e em diferentes atividades artesanais;
II - a integração e inserção profissional de jovens em situação de

risco social, proporcionando-lhes formação prática e experiência em atividades
que lhes permitam uma renda profissional como assalariados, autônomos ou
cooperativistas, tanto no âmbito da reabilitação do patrimônio natural e cultural,
como no âmbito da reabilitação e construção em geral;

III – a revalorização do ofício de artesão, mediante cursos de
conteúdos formativos rigorosos que dêem acesso a uma titulação profissional;



IV – a tipificação e implantação de novas profissões ligadas ao
meio ambiente e à qualidade de vida como instrumento eficaz e permanente de
conservação e proteção da natureza;

V – a promoção e difusão das tarefas de reabilitação e conservação
do patrimônio cultural para lograr melhor conhecimento do mesmo pela
sociedade, através da participação do setor mais jovem e dinâmico;

VI – a atuação como suporte de atividades culturais e embrião de
futuros centros regionais estáveis para a dinamização do emprego e para a defesa
e conservação do patrimônio cultural em toda a área em que desenvolva suas
atividades;

VII – a promoção do aperfeiçoamento de professores, instrutores e
monitores, mediante a organização permanente de cursos intensivos que
possibilitem sua atuação técnico-metodológica;

VIII – formação de cidadãos críticos e criativos.

Artigo 3° A Fundação poderá firmar convênios, parcerias,
contratos ou acordos com outras instituições, públicas e privadas, inclusive para a
prestação de serviços de obras de restauração ou de quaisquer outras
identificadas com o seu objetivo.

Artigo 4º Os auferimentos da Fundação, sejam doações; auxílios e
subvenções que lhes forem destinadas pelas autoridades e órgãos públicos;
heranças ou legados de pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras; receitas obtidas pela prestação de serviços a
particulares destinar-se-ão à manutenção de seus objetivos ou integração de seu
patrimônio.

Parágrafo Único. Eventuais excedentes operacionais, brutos ou
líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio,
auferidos mediante o exercício de suas atividades não serão distribuídos entre
seus diretores, alunos ou doadores e serão aplicados nos moldes do “caput” deste
artigo.



Artigo 5º Para auferimentos líquidos, será criada conta bancária
com o CNPJ da Fundação e será de responsabilidade do Órgão de Administração
que deverá prestar contas na forma deste estatuto.

Artigo 6º A Fundação, nos termos do artigo 3º da Lei
Complementar n.º 82/2007 será administrada por:

I – ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO, composto de:
a) UM Diretor Presidente que representará a Fundação, ativa e

passivamente, em juízo e fora dele, sendo ainda responsável
pela condução dos trabalhos e projetos da fundação;

b) UM Diretor Técnico/Administrativo, responsável pela
contabilidade, captação de recursos e gerenciamento
administrativo da fundação;

II – ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO, composto de:
a) UM Instrutor com formação técnica especializada;
b) Até DOIS pedagogos da Secretaria de Educação;
c) UM Consultor jurídico.

Parágrafo Único. A união dos órgãos citados neste artigo compõe
o Órgão Colegiado Deliberativo que terá autonomia nas decisões internas da
Fundação, bem como será órgão deliberativo exclusivo para a reforma do
presente estatuto qual deverá ser regulamentada através de Decreto do Prefeito.

Artigo 7º Compete ao Diretor Presidente:
I – representar a Fundação em juízo e fora dele;
II – convocar as reuniões quando necessário;
III – autorizar as despesas ordinárias necessárias, sendo que as

extraordinárias deverão ser objeto de deliberação do órgão colegiado
deliberativo;

IV – movimentar em conjunto com o diretor técnico administrativo
as contas bancárias existentes em nome da Fundação;

V – supervisionar as previsões orçamentárias;
VI – manter contatos com as instituições conveniadas;



VII – celebrar convênios para recebimento e repasse de recursos;
VIII – viabilizar a inserção dos alunos no mercado de trabalho;
IX – promover as articulações com as autoridades competentes;
X – admitir e demitir funcionários.

Artigo 8º Compete ao Diretor Técnico Administrativo:
I – articular as agências bancárias e demais órgãos com os quais a

Fundação Deodato Santana trabalha;
II – coordenar os serviços administrativo-financeiros da Fundação

Deodato Santana;
III – elaborar as previsões orçamentárias;
IV – movimentar, junto com o Diretor Presidente, as contas

bancárias existentes em nome da Fundação;
V – controlar e tombar os equipamentos e maquinários da Oficina-

Escola;
VI – elaborar relatórios trimestrais e semestrais das atividades da

Coordenadoria;
VII – organizar, manter e controlar a contabilidade do ativo e

passivo da Fundação.

Artigo 9º Compete ao Pedagogo:
I – elaborar a programação das atividades das oficinas;
II – supervisionar o cumprimento das normas de segurança do

trabalho;
Supervisionar e acompanhar a atuação dos instrutores de prática

tanto no que se refere à qualidade do serviço executado, quanto à capacitação do
aluno;

IV – administrar a entrada e saída de material e equipamentos de
oficinas em conjunto com os Instrutores;

V – planejar e elaborar a programação das aulas teóricas para o
aprendizado prático dos alunos;

VI – elaborar relatórios trimestrais e semestrais das atividades da
Coordenadoria;

VII – zelar pelo cumprimento das normas de segurança dos alunos
e instrutores;



VIII – coordenar, programar, acompanhar e avaliar a execução
das ações pedagógicas da Oficina-Escola;

IX – propor medidas alternativas de solução para os problemas
específicos surgidos quando da avaliação dos resultados pelo processo ensino-
aprendizagem;

X – elaborar diretrizes visando a avaliação do desempenho dos
instrutores e dos demais profissionais envolvidos no processo ensino-
aprendizagem;

XI – realizar o controle da freqüência dos alunos, computando
faltas;

XII – operacionalizar programas que desenvolvam a formação
integral dos alunos;

XIII. promover reuniões com Instrutores e alunos, quando
necessário;

XIV – autorizar a saída do aluno durante o horário de trabalho;
XV – controlar o cumprimento do regulamento do aluno;
XVI – disciplinar o aluno, quando o mesmo cometer alguma

infração;
XVII – planejar e executar a programação das atividades-extras;
XVIII – elaborar relatórios trimestrais das atividades.

Parágrafo Único. O cargo disposto neste artigo somente poderá
ser ocupado por detentor de formação superior no curso de pedagogia.

Artigo 10 Compete ao Instrutor:
I – responsabilizar-se pela organização de obra junto aos alunos;
II – zelar pelo cumprimento do presente estatuto e das normas

baixadas pelo Órgão Colegiado Deliberativo;
III – apresentar mensalmente as solicitações de material e

equipamentos de oficinas ao Órgão de Administração;
IV – realizar a análise dos projetos antes de cada serviço;
V – realizar o registro fotográfico das atividades práticas;
VI – colaborar, junto ao Pedagogo, na formação integral do aluno;
VII – transmitir, de maneira clara e objetiva, os conhecimentos de

seu ofício;



VIII – comunicar ao Pedagogo qualquer ocorrência extra-classe
que ocorra durante as atividades na oficina;

IX – planejar com o Pedagogo a programação das atividades das
oficinas;

X – responsabilizar-se pelo material e equipamentos dos alunos,
bem como o maquinário das oficinas;

XI – avaliar o aluno conjuntamente com o Pedagogo;
XII – zelar pelo cumprimento das normas de segurança do

trabalho;
XIII – comunicar, imediatamente, ao Diretor Técnico

Administrativo quando do desaparecimento de algum material, equipamentos e
maquinário;

XIV – responder pela qualidade do trabalho e capacitação
profissional do aluno.

Artigo 11 Compete ao Consultor Jurídico:
I – fiscalizar os atos jurídicos da Fundação;
II – patrocinar causas judiciais e extrajudiciais em que a Fundação

seja parte como autora ou ré;
III – prestar assessoria aos negócios jurídicos realizados pelo

Órgão de Administração;
IV – auxiliar no planejamento pedagógico no que tange à

adequação dos projetos às leis pertinentes vigentes;
V – fornecer pareceres ao Órgão Colegiado Deliberativo;
VI – manter relação com o Ministério Público recebendo

orientações e prestando informações necessárias ao desenvolvimento da
Fundação.

Parágrafo Único. O cargo disposto neste artigo somente poderá
ser ocupado por advogado devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos
Advogados do Brasil.

Artigo 12 É vedada a acumulação de cargos ou funções no âmbito
da Fundação.



Artigo 13 Compete ao Órgão Colegiado Deliberativo:
I – reformar o presente estatuto e submetê-lo a aprovação do

prefeito através de decreto;
II – elaborar regulamentos e regimentos que conduzam e

disciplinem os projetos e alunos;
III – aprovar as contas da Fundação;
IV – aprovar por maioria absoluta de seus membros a aquisição de

bens e materiais de forma onerosa;
V – decidir, por unanimidade, pela extinção da Fundação;
VI – dirimir casos omissos, devendo ter aprovação do Prefeito

quando se tratar de elisão do patrimônio da Educação;
VII – elaborar e coordenar o processo seletivo em parceria com a

Comissão Coordenadora do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de São
Sebastião.

Parágrafo Único. O Órgão Colegiado Deliberativo reunir-se-á
ordinariamente até o vigésimo dia de cada mês para apresentar os trabalhos e
realizar a prestação de contas mês anterior.

Artigo 14 Com a aprovação do presente Estatuto mediante Decreto
Municipal será dada entrada na Receita Federal para obtenção do CNPJ/MF para
a constituição da Pessoa Jurídica da Fundação Deodato Santana.

Artigo 15 O presente Estatuto entrará em vigor na data de sua
aprovação, podendo ser reformado a qualquer tempo nos termos do parágrafo
único do artigo 6º.


