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RESOLUÇÃO N° 85 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019

Aprova, ad referendum, a prestação de contas e
o relatório de gestão do ano de 2018 da
FACTO, bem como a renovação da sua
autorização como Fundação de Apoio do IFPE.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO SUPERIOR DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
PERNAMBUCO, no uso das atribuições previstas no Regimento Interno do Conselho e
considerando

I - o Processo n° 23294.022403.2019-75;
II - a Resolução Consup/IFPE n° 20/2017;
III - a Resolução.Consup/IFPE n° 21/2017;
IV - a Resolução Consup/IFPE n° 48/2018,

RESOLVE:

Art. Io Aprovar, ad referendum^ a prestação de contas e o relatório de gestão do
ano de 2018 da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência é Tecnologia (FACTO),
para fins de renovação de registro e credenciamento junto ao MEC, na forma do Anexo desta
Resolução, bem como a sua renovação, pek) período de 1 (um) ano, como Fundação de Apoio do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE).

Art. 2o Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação no sítio do IFPE na internet e/ou no Boletim de Serviços do IFPE.

ROSANA MARIA TELES GOMES
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O Relatório de Gestão do ano de 2018 apresentado pela FACTO - Fundação de '

Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, além de compor o balanço

das realizações do período, constitui, também, um importante referencial do que é

possível projetar para o futuro, além dé analisar o desenvolvimento da Instituição.

Todo o trabalho foi desenvolvido com fins de atender aos objetivos para os quais

foi criada, que incluem promover atividades educacionais por meio do apoio a

projetos de ensino, extensão e pesquisa relacionados às áreas técnicas,

científicas, culturais, esportivas e administrativas.

Isso, dentro da sua missão, que é apoiar projetos de pesquisa, ensino, extensão e

de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à

inovação, que sejam de interesse das instituições apoiadas, além de conceder

bolsas de ensino, pesquisa e extensão, conduzindo ao aprimoramento

profissional dos beneficiados e sua efetiva inclusão social.

A fundação foi criada com o objetivo de promover prestações de serviços de

produção, extensão e pesquisa nas áreas técnicas, científicas, culturais,

esportivas e administrativas, junto a instituições e órgãos públicos ou privados,

nacionais e internacionais, bem como promover o atendimento nas diversas áreas

de atuação de pessoas físicas, jurídicas e instituidores, visando aprimorar e

facilitar o desenvolvimento de suas atividades, promover treinamento e

capacitação de pessoal, permitindo no âmbito acadêmico, o atendimento dos

objetivos a que se propõe.
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FACTO - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia é uma

Fundação de Direito Privado, sem fins lucrativos, criada em 29 de dezembro de

1999 e registrada em 25 de maio de 2000. Tem o objetivo de promover atividades

educacionais por meio de projetos de ensino, extensão e pesquisa relacionados

às áreas técnicas, científicas, culturais, esportivas e administrativas. Está sediada

na Rua Wlademiro da Silveira, n°. 75, bairro Jucutuquara, CEP 29040-830 -

Vitória - ES, CNPJ 03.832.178/0001-97.

Como Fundação de apoio a uma instituição de ensino, a FACTO observa os

ditames da Lei 8.958/94, norma específica que disciplina as relações

estabelecidas entre as Instituições Públicas de Ensino e suas Fundações de

Apoio.

O foco de atuação da FACTO é o ensino tecnológico, promovendo,

prioritariamente, o apoio aos projetos de ensino, pesquisa e extensão promovidos

pelos IFs. Também promove cursos em todos os níveis, concursos, seminários,

conferências, simpósios, congressos.

A FACTO é fiscalizada, como disciplina o Código Civil brasileiro, pelo Ministério

Público, que em Vitória possui Curadoria especializada em Fundações. A

prestação de contas da Instituição é feita anualmente àquela Curadoria, que

avalia as contas e o patrimônio da Fundação, bem como se as atividades

exercidas atendem à vontade dos instituidores e à prioridade social de seus

objetivos definidos no Estatuto Social.
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3.^^ ESTRUTURA ADMINISTRATIVO-OPERACIONAL

A estrutura administrativo-operacional da Fundação, seguindo o modelo das

organizações modernas, conta com o Conselho de Administração, formado por

conselheiros, que são os responsáveis pela tomada de decisões quanto às

principais e mais importantes atividades da Instituição, devendo, sempre, estar

ciente de tudo o que se passa, tais como compra de materiais, imóveis,

contratação de funcionários etc. Há, ainda, o Conselho Fiscal, que é composto

por três conselheiros, que têm o papel de fiscalizar e aprovar o balancete

contendo toda a movimentação financeira anual da fundação. Há, igualmente, a

Diretoria Executiva, composta pelo Diretor Presidente, Diretor Administrativo-

Financeiro e Diretor Técnico-Científico. A Diretoria Executiva atua diretamente na

empresa e é a principal responsável pelos assuntos comerciais, administrativos e

financeiros da organização.

A fundação, estrategicamente, está dividia em Unidades de Negócios

responsáveis pela captação e gestão de recursos. São elas:

• Unidade de Negócios Escritórios de Projetos - responsável pela

captação e gestão de recursos oriundos de projetos nas áreas de ensino,

pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional científico e tecnológico e

estímulo à inovação. Sua atuação está ligada diretamente ao apoio

administrativo e financeiro desses projetos.

• Unidade de Negócios Concursos e Processos Seletivos - responsável

pela captação e gestão de reoursos oriundos de projetos de Concursos de

Processos Seletivos. Sua atuação está ligada diretamente ao apoio

administrativo e financeiro desses projetos
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4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Conselho de Administração

Renato Tannure Rotta de Almeida

Lorena Lucena Furtado

Moramey Regattieri

Christiãn Mariani Lucas dos Santos

Elton Siqueira Moura

Sival Roque Torezani

Antônio Vieira Passos Neto

Maria da Penha Xavier Araújo

Norma Pignaton Recla Lima

Durval Vieira de Freitas

Conselho Fiscal

Célio Lopes Rozado

Alessandra Ferreira da Silva

Iria Bullerjahn

Suplentes

Luiz Carlos Loss Lopes

Sueda Caliari

Pedro Riguette

Diretoria Executiva

Diretor-Presidente

Klinger Ceccon Caprioli

Diretor Admínistrativo-Financeiro

Renato De Angeli Ferreira Bastos

Diretor Técnico-Científlco

Marcelo Queiroz Schimidt
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1 5. PROJETOS DESENVOLVIDOS

5.1 PROJETOS ADMINISTRADOS PELA FACTO NO ANO DE 2018

Nome DATA DE

VIGÊNGIA
Valor do

contrato (R$)
Financiador IF

Apoio e Fortalecimento do
Mestrado Profissional em

Educação Profissional e
Tecnológica em Rede
Nacional

31/12/2020 $
671.925,78

Conselho Nacional das

Instituições da Rede
Federal de Educação
Profissional, Cientifica e
Tecnológica - CONIF

IFES

Concurso Ifes TAE 2016 25/11/2017 $
439.444,00

Instituto Federal De

Educação Ciência E
Tecnologia Do Espirito
Santo- Reitoria

IFES

Concurso IFB TAE 2016 25/05/2018

562.155,15
Instituto Federal De

Educação Ciência E
Tecnologia Do Espirito
Santo- Reitoria

IFES

i

Concurso IFB Docente

2016

25/03/2018 $
1.132.927,19

Instituto Federal De

Educação Ciência E
Tecnologia Do Espirito
Santo-Reitoria ',

IFES

Concurso IFES Docentes

2016

25/05/2018, $•
562.967,20

Instituto Federal De

Educação Ciência E
Tecnologia Do Espirito
Santo- Reitoria

(FES

PS Mestrado PROFEPT

2017
15/02/2018 $

1.145.398,56
Instituto Federal De

Educação Ciência E
Tecnologia Do Espirito
Santo- Reitoria

IFES

PS EDUCIMAT 2017 01/10/2017 $
37.423,46 ^

Instituto Federal De

Educação Ciência E
Tecnologia Do Espirito
Santo- Reitoria

IFES

Concurso Ifes TAE 2017 15/03/2018 $
409.231,92

Instituto Federal De

Educação Ciência E
Tecnologia Do Espirito
Santo- Reitoria

IFES

STEINBEIS 17/04/2019 $
1.278.152,87

SETEC IFES

PS 32 e 33/17 Alunos . 28/08/2018 $

240.000,00
Instituto Federal De

Educação Ciência E
Tecnologia Do Espirito
Santo- Reitoria

IFES

PS 2018/1 Ifes 24/01/2019 $
816.228,00

Instituto Federal De

Educação Ciência E
Tecnologia Do Espirito
Santo- Reitoria

IFES

FACTO
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PS Mestrado PROFEPT
2018

08/02/2019 $
2.520.000,00

Instituto Federal De

Educação Ciência E
Tecnologia Do Espirito
Santo- Reitoria

IFES

Comped Piúma - Comp.
Pedagógica

30/05/2018 $
6.744,06

Instituto Federal De

EducaçãoCiência E
Tecnologia Do Espirito
Santo- Reitoria

IFES

Educimat2018 15/03/2019 $
45.600,00 '

Instituto Federal De

Educação Ciência E
Tecnologia Do Espirito
Santo- Reitoria

IFES

PS 2018/2 IFES 06/07/2019 $
277.427,95

Instituto Federal De
Educação Ciência E
Tecnologia Do Espirito
Santo- Reitoria

IFES

PS 36/2018-BSFe

Montanha

29/06/2019 $
50.542,60

Instituto Federal De

Educação Ciência E
Tecnologia Do Espirito
Santo- Reitoria

IFES

MCTIC 05/06/2019 $
10.118,08

Instituto Federal De

Educação Ciência E
Tecnologia Do Espirito
Santo- Reitoria

FACTO

PS 2019/1 Ifes 23/05/2019 $
930.205,08

m

Instituto Federal De

Educação Ciência E
Tecnologia Do Espirito
Santo- Reitoria

IFES

Concurso IFES Docente

2018

27/09/2019 $
803.518,27

Instituto Federal De
Educação Ciência E
Tecnologia Do Espirito
Santo- Reitoria

IFES

Mestrados Integrados -
Campus Vitória 2018

08/10/2019 $
105.947,11

Instituto Federal De

Educação Ciência E
Tecnologia Do Espirito
Santo- Reitoria

IFES

CSIRO - Capacitação de
servidores da Rede Federal
em Gestão de Projetos de
Pesquisa, Desenvolvimento
e Inovação

31/12/2020 $
116.067,80

SETEC IFES

Concurso IFES TAE 2018 07/12/2019 $
1.197.867,00

Instituto Federal De

Educação Ciência E
Tecnologia Do Espirito
Santo- Reitoria

IFES

C2P1 - Processo de

Engenharia Microestrutural
Aplicada ao
Desenvolvimento de Aços
Avançados

31/10/2018 $
153.289,50

Arcelormittal Brasil S.A IFES

' C02 - Melhoria dos

Processos Metalúrgicos de
Refino e Laminaçâo de Aço
Através de Técnicas

Inovadoras de Visão

01/04/2019 $
739.386,00

Àrcelormittal Brasil S.A IFES
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Artificial, Sensoriamento
Remoto e Otimização

•

♦

C2P2 - Estimativa de

Composição Química do
Aço no Fim de Sopro

31/07/2018 $

88.979,00
Arcelormittal Brasil S.A IFES

C2P3 - Modelagem da
Correlação da Medida de
Planicidade da Tira com o

Reflexo da Iluminação
Direcionada entre Cadeiras

de Iluminação

30/04/2019 $
99.000,00

Arcelormittal Brasil S.A IFES

C03 - Otimização da Rota
de Refino de Aços
Microligados

22/06/2018 $

382.474,26
Arcelormittal Brasil S.A IFES

C2P5 - Desenvolvimento

de Sistema Computacional
para Monitoramento do
Transporte de Sucatas em -
Caminhões

31/03/2018 $
78.507,50

Arcelormittal Brasil S.A IFES

C2P6 - Sensoriamento Por

Câmera, Vibração e Som
para Predição de Projeção
de Materiais de

Convertedores

30/03/2019 $ '

129.877,00

V

Arcelormittal Brasil S.A IFES

C2P7 - Medição de
Espessurade Cascão"de
lança de Convertedores por
Visão Artificial

30/11/2018 $
87.923,00

Arcelormittal Brasil S.A IFES

C2P4 - Desenvolvimento

de um Modelo de

Otimização para o
Sequenciamento da Adição
de Fundentes em um

Convertedor LD

31/07/2018 $
101.750,00

Arcelormittal Brasil S.A IFES

C01 - Utilização de Escória
de Aciaria Tipo KR como
Matéria Prima para a
Indústria do Cimento
Portland "

31/08/2018 $
154.578,95

Arcelormittal Brasil S.A IFES

C04 - Desenvolvimento de

Material Resistente a

Erosão Utilizados nos

Chutes do Sistema de

Transporte de Minério de
Ferro da Vale

31/07/2019

291.925,14
Vale S/A IFES

Formação e Capacitação
de Trabalhadores

Portuários da CODESA

07/06/2019 $
161.280,00

Companhia Docas do
Espirito Santo - CODESA

IFES

Curso de Extensão e

Aperfeiçoamento em
Gestão Pública da Cultura

31/12/2018 $
303.217,20

Instituto Federal de

Educação, Ciência e
Tecnologia dq Espirito
Santo- Campus Vitória

IFES
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Projeto de Extensão
Telessaúde/ES

15/06/2018 $
426.000,00

Instituto Federal De

Educação Ciência E
Tecnologia Do Espirito
Santo- Reitoria

IFES

Execução Financeira do
Apoio à Coordenação de
Cursos e Núcleo UAB
lll/CEFOR

10/11/2018 $

248.793,26
Instituto Federal de

Educação, Ciência e
Tecnologia do Espirito
Santo- Campus Vitória

IFES

Projeto de Qualificação da
Potencial indicação de
procedência Extremo Norte
Capixaba - Carne de sol

31/05/2019 $

146.400,00
Instituto Federal de

Educação, Ciência ,e
Tecnologia do Espirito
Santo- Campus Vitória

IFES

Plano de pesquisa e
capacitação em Operação
e Manutenção Logística

31/05/2022 $

907.506,46
Vale S/A IFES

Plataforma virtual 3D para
capacitação em
manutenção em vagões
GDE

11/08/2020 $

356.690,00
Vale S/A IFES

II Seminário de Educação
, Especial no IFES

31/10/2018 $
6.467,00

Instituto Federal de

Educação, Ciência e
Tecnologia do Espírito
Santo- Campus Vitória

IFES

Concurso de Qualidade

Cup of Excellence 2017 -
SEAG

31/10/2017 $
17.500,00

Secretaria de Estado da

Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura e Pesca

IFES

Programa Piloto de
Curricularização do Ensino .
de Empreendedorismo na
RFEPCT - Júnior
Achievement (JA Brasil)

05/11/2018 $
592.796,72

Instituto Federal de

Educação, Ciência e
Tecnologia do Espírito
Santo- Campus Vitória

IFES

Plano de Pesquisa em
. Realidade Virtual para

Capacitação e Manutenção
Ferroviária

01/10/2019 $
373.823,06

Vale S/A IFES

Inspeção automática de
ferrovia e porto

01/10/2019 $
200.000,00

Vale S/A IFES

Inspeção por
processamento de imagens

25/09/2020 $
444.012,00

Vale S/A IFES

I Semana Tecnológica
IFES - CAIXA

31/12/2017 $
5.000,00

Caixa Econômica Federal IFES

Execução Financeira do
Apoio à Coordenação de
Cursos e Núcleo UAB

IV/CEFOR

20/10/2019 $
784.800,00

Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia do Espirito
Santo- Campus Vitória

IFES

C01.2018 - Implantação de
Processo Hidrometalúrgico
Sustentável de Reciclagem
de Pasta de Baterias

30/06/2019 $
975.107,10

Antares Reciclagem Ltda
- ME

IFES
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Chumbo-Ácido em Planta
Piloto não Comercial -

ANTARES TUDOR

Concurso de Qualidade
Cup of Excellence 2017 -
SICOOB

31/07/2018 $
150.380,00

Cooperativa de Crédito do
Brasil SICOOB

IFES

I Jornada de Educação e
Divulgação em Ciências

01/03/2018 $
2.000,00

Instituto Federal De

Educação Ciência E

Tecnologia Do Espirito
Santo - Campus Vila
Velha

, IFES

Çall Center Consultoria
Técnica - COOPEAVI

31/10/2018 $
36.473,85

Cooperativa Agropecuária
Centro Serrana

IFES

Estudo sobre durabilidade

e vida útil de postes de
concreto - EDP

30/04/2019 $

571.252,00
Instituto Federal de

Educação, Ciência e
Tecnologia do Espirito
Santo- Campus Vitória

IFES

Estudo de Tráfego para
Implantação de Passarelas

30/12/2018 $
10.000,00-

FOCO SOLUÇÕES EM
MEIO AMBIENTE LTDA

ME

IFES

Projeto Telessaúde ES - (2) 11/07/2019 $

900.000,00
Instituto Federal de

Educação, Ciência e
Tecnologia do Espirito
Santo- Campus Vitória

IFES

Execução Financeira do
Apoio à Coordenação de
Cursos e Núcleo UAB
IV/CEFOR

20/10/2019 $
784.800,00

Instituto Federal de

Educação, Ciência e
Tecnologia do Espírito
Santo- Campus Vitória

IFES

Serviços Rápidos - 2018 05/12/20.19 R$
13.203,67

FACTO - Fundação de
Apoio ao
Desenvolvimento da

Ciência e Tecnologia

IFES

IV Semana da Metalurgia
IFES Vitória

30/11/2018 $

6.000,00
Arcelormittal Brasil S.A IFES

02.2018 Desenvolvimento

de um aço compósito
hanoestruturado

30/09/2019 $
100.000,00

Arcelormittal Brasil S.A IFES

02.2018 Monitoramento

das Características Flsico-

Químicas, Microbiológicas
e Sensoriais de

Suplementos Alimentares

01/11/2019 $ •
22.662,76

Supley Laboratório de
Alimentos e Suplementos
Nutricionais Ltda

IFSP

01.2018 Análise,
classificação e
detalhamento de baterias
deLítio

01/05/2019 $
13.978,86

Energy Source Indústria,
Comércio, Importação e
Exportação Ltda

IFSP

03.2018 Estudo para a
Modernização de um Forno
Industrial Através da

Implementação de

30/09/2019 $
14.275,71

CILASI ALIMENTOS S/A IFSP
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Sistemas de Controle e
Automação

Preditor de Vazamento de

Escória de Convertedor

para Panela C03.2018

30/09/2019 $

110.293,66
Arcelormittal Brasil S.A IFES

04.2018 Sistema de

Autenticação por
Reconhecimento do Padrão
de Digitação

28/06/2019 $
29.040,30

MT4 TECNOLOGIA LTDA IFSP

05.2018 Desenvolvimento
de Detergente
Multienzimáticos de Alta

Performance de Uso
Restrito em

Estabelecimento de
Assistência à Saúde

01/07/2019 $
14.275,71

Labnews Industrial Ltda IFSP

XV SEMANA DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA

31/12/2019 $
7.000,00

Instituto Federal De

Educação Ciência E

Tecnologia Do Espirito
Santo - Campus Vila
Velha

IFES

Sistema de informações
hidrológicas para a bacia
do Rio DoCe

01/10/2021 $
651.772,00

PROCURADORIA DA
REPUBLICA NO
ESTADO DO ESPIRITO
SANTO

IFES

Perícia dos Resultados da
Qualidade da Água para
Consumo Humano e do

Corpo Hídrico

30/06/2019 $

649.719,98
Instituto Federal De

Educação Ciência E

Tecnologia Do Espirito
Santo - Campus Vila
Velha

IFES

Pós-Graduação Lato Sensu
em Engenharia Metalúrgica
com Ênfase em Siderurgia

24/11/2020 $

601.203,40
Arcelormittal Brasil S.A IFES

Processos Tecnológicos
Para Otimização da
Fermentação com Culturas
de Arranque

10/12/2021 $
1.376.648,46

Cooperativa de Crédito do
Brasil SICOOB

IFES
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5.2 PROJETOS ADMINISTRADOS PELA FACTO SEM CUSTO OPERACIONAL

TÍTULO DO PROJETO PARCERIAS

Projeto de Extensão Telessaúde/ES IFES-FACTO

Aditivo Projeto de Extensão Telessaúde/ES IFES-FACTO

Execução Financeira do Apoio à Coordenação de Cursos e Núcleo UAB
lll/CEFOR

IFES-FACTO

Projeto de Qualificação da Potencial indicação de procedência Extremo Norte -
Capixaba - Carne de sol

IFES-FACTO-

MIN

AGRICULTURA

Execução Financeira do Apoio à Coordenação de Cursos e Núcleo UAB
IV/CEFOR

IFES-FACTO

5.3 ENTRADA DE RECEITA POR PROJETOS EM 2018

No ano de 2018 a Facto teve uma entrada de receita no valor aproximado de R$

8.020.880,75, conforme demonstrado abaixo:

Soma das entradas de receitas

Escritório de Projetos R$1.997.364,50

Concursos e PS R$6.023.516,25

Total R$ 8.020.880,75

5.4 DESPESAS DOS PROJETOS COM INVESTIMENTOS, COMPRAS DE PRODUTOS E
SERVIÇOS, BOLSAS E RPA's

No ano de 2018 a Facto operou o valor aproximado de R$ 7.368.420,20, conforme

demonstrado abaixo:

Soma das despesas com PF e PJ

Escritório de Projetos R$ 2.457.674,23

Concursos e PS R$4.910.745,97

Total R$ 7.368.420,20

5.5 PAGEMANTO DE BOLSAS NO EXECÍCIO

No ano de 2018 foram pagas 903 bolsas aos bolsistas vinculados aos projetos,

totalizando R$ 988.350,22, conforme demonstrado abaixo:

UN Escritório de Projetos

Pagamento de Bolsas

Quantidade bolsas pagas 903

Valor pago em Bolsas R$ 988.350,22
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5.6 PAGEMANTO DE RPAs NO EXECÍCIO

No ano de 2018 foram pagos 5.250 Recibos de Prestação Autônoma (RPAs) bolsas

a prestadores de serviços aos projetos, totalizando R$ 2.811.716,69, conforme

demonstrado abaixo:

UN Concursos de Processos Seletivos

Pagamento de RPAs

Quantidade RPAs pagos 5.250

Valor pago em RPAs R$ 2.811.716,69

5.7 RESSARCIMENTO/DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE PROJETOS AOS IFs

No ano de 2018 a Facto restituiu o valor de R$ 206.939,59 de recgrsos que se

configuraram como saldo dos projetos geridos. Houve restituição apenas ao Ifes. Os

demais IFs apoiados estão com seus projetos dentro do prazo de vigência, não

tendo suas prestações de contas finalizadas. Segue demonstrado:

Soma dos Ressarcimentos aos IFs

Escritório de Projetos R$77.393,19

Concuros e PS R$ 129.546,40

Total R$206.939,59

5.8 RESSARCIMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS - REDOA

No ano de 2018 a Facto recebeu o.valor de R$ 583.384,89. pela prestação de

serviços de gestão administrativa financeira de contratos e convênios, conforme

demonstrado abaixo:

Soma dos REDOAs

Escritório de Projetos R$ 269.592,57

Concuros e PS R$313.792,32

Total R$ 583.384,89

FACTO
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6, DOS: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

NATUREZA JURÍDICA

A FACTO - Fundação "de Apoio ao Ifes é uma instituição privada, sem fins

lucrativos e que deseja manter sua qualificação como "instituição de apoio"

ao Instituto Federal do Espírito Santo - IFES, além de desenvolver outros

trabalhos com a iniciativa privada.

Está em curso no MEC/MCTIC o processo de autorização da FACTO junto

aos Institutos Federais de Rondônia e de São Paulo.

A FACTO se utiliza da avaliação de desempenho fundamentada nas regras

contidas na Lei n° 8.958/94 e o art. 5o, $ 1o, II do Decreto n° 7.423/2010,

baseada em indicadores e parâmetros, de forma a proporcionar uma análise

das atividades desenvolvidas na gestão de seus projetos, em aspecto

comparativo, mostrando^e uma importante ferramenta de gestão.

METODOLOGIA UTILIZADA

O processo de Avaliação de Desempenho se faz por meio da análise de

relatórios, com os quais, podemos obter alguns indicadores de desempenho:

• análise de custo/benefício dos projetos

• análise de custo/benefício da FACTO (baseado no REDOA) -

resultado de exercício deficitário

• grau de participação - mais de 2/3 dos participantes dos projetos têm

relacionamento com o IF, nos moldes do art. 6°, § 3o, do Depreto n°

7.423, de 2010

• grau de satisfação;

• índice de qualificação do projeto - os projetos qualificados como de

ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e

tecnológico e estímulo à inovação

• taxa de sucesso e insucesso - sucesso nos dos projetos geridos no

período

PACTO Página N". Páginas
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Podemos ainda alcançar os seguintes resultados:

• prestação de contas de forma eficiente - prestações de contas

executadas dentro dos prazos contratuais, respeitando aspectos

contábeis, de legalidade, efetividade e econòmicidade de cada projeto

•• participação regular dos servidores dos IFs nas atividades e/ou

convênios e contratos - atendimento ao que preconiza o art. 6o, § 3o,

do Decreto n° 7.423, de 2010 ,

• objeto de contrato relacionado ao ensino, pesquisa, extensão,

desenvolvimento institucional científico e tecnológico e estímulo à

inovação;

• transferência de receitas da fundação para os IFs - na finalização das

prestações contas, os projetos que configuraram saldo, o mesmo foi

repassado ao IF

• justificativa para contratar fundação de apoio: maior autonomia,

agilidade na realização de despesas, dispensa de licitação;

• projeto executado no prazo determinado e que resulte um produto

definido;

• previsão contratual de remuneração da fundação de apoio com base

em critérios claramente definidos e nos seus custos operacionais -

planilha formadora dos custos operacionais relacionados aos planos

de trabalho de cada projeto. '

6.1 - QUESITOS ANALISADOS

Regularidade Fiscal

No que tange à regularidade fiscal e aprovação de contas pelo Ministério

Público, condições essas essenciais ao desenvolvimento das atividades por

essa instituição, a FACTO se manteve absolutamente regular.

FACTO Página N°. Páginas
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Número e Valor Total dos Projetos Gerenciados

No ano de 2018 foram gerenciados um total de 70 projetos, e com

investimento total dos projetos de R$ 8.020.880,75 (operados em vários

anos)

Principais Financiadores/Concedentes/Contratantes

Os principais parceiros são: ANTARES, ARCELORMITTAL, CEF, CILASI

AUMENTOS, CODESA, CONIF, ENERGY SOURCE INDÚSTRIA, FOCO

SOLUÇÕES EM MEIO AMBIENTE, IFES, LABNEWS INDUSTRIAL,

MPF/ES, MT4 TECNOLOGIA, SEAG, SETEC, SICOOB, SUPLEY

LABORATÓRIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS,

VALE.

Valor total anual auferido com rendimentos de aplicação financeira

revertidos aos projetos

Os recursos financeiros, ao final do projeto, são restituídos ao projeto e, em

caso de eventual saldo dos recursos recebidos, os mesmos são restituídos'

ao contratante.

Quantitativo de pessoal contratado para atuação direta nos projetos

Ano 2018 168 colaboradores (sendo 160 bolsistas e 8xeletistas)

FACTO Página N°. Páginas
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H ANEXO I

Atas do Conselho de Administração

FACTO
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Ata N°. 138

FACTCJ

íWiihíí ikfaSsrô wím ATA DA 138" REUNIÃO -
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA FACTO

Vit6ria.11 d© junho de 2018- 15h

*«* o. Edite' na sede da F«tc 7*"^ * *£££S« oPremente do Corseirs *»
situada na rua Wkxatmro da S.lve-rí. n 76 ,^£^JJJwiro» «**• tó Penna X8V*r A'M°'

Presidente da Fundação Sr KlingerCecconCaprioli •

Foijustfcadaa^nciado^^^^^
Furtado. lAwnw, Regatteri. André Somyd* W^» .Conchod* Administração, Sr. Renato

JS5SSSSS2Í1.TSüSSSWfiSS"-"^* i•*—— *•
Relatório daGestão do ano2017 ,_,.„,-.
OPresiden»oe Ce*"..nTH.^^
*n trinta a um de danmtaro de do* ™HJ d£e**«f0 7MW,ipir. oDiretor Pmsdeme Sr. «Ilrçjermoapendeme. Aseguir oPresidenta to ©»•*"£»£"S'£ paCto, Na secuênca, oDiretorcetxcnCap.crquefeza^esertaç^ c^ Sl^ •• demonstras
Presidente Sr Klincer Coccon Capnoi,, co«mw«p'•«•"*«» ao AuS Indepandeme, qu*v'o.
conttt»» aos conselheiros. Logoj•**. '•• «P™"*'*° ^^^o^ondwld» de acorda ea~ 3S
rwindo pela empreaa FOCÜS AvxMorte SConsulte • "*J^~™L TObsIhos. consde.s^o a
reevâicls oessaldos, o volume das transatos eo »w» » ™aiEtrot aue suporta^ nu valores e as
b; aconsrataçío, ow. base em testes das •*»«•"•2J^ ^Shit cootóveí* mala
repwantallva» adotadas pela adrninia.naçêo^empresa .^°of;? ^pjentB Mp^ «a em cia wrr.«Ue,s tomadas «"'^f^f^ atendido a°
as obrigações criMs.cor^faai3,Mnir»8raiivOT,«««.<^ jm-icSo do imooslo de renda
Ato Normal 0Q5GO09 * I^^J*?* S?.3S?S KraSípL contábeis repartam
Finamente oparecer do Audto'ln<*^^^ ™'I™^"PT ^rtta e „,/<*, tózentoo de dois mi e
«toqiadanwl» apoaiçâc patnmonal eto*^**f* £.^^EJwa o* flwoa de c*hc».H««einv r -asLltado de aja» operações, as mutações de sou patnmoiro i qwoj..»S^.SKfMo raquela date de act*do som as orates contdbem adotadas no Bras.l

Sç^dV=onias«oR^1yiodeGestacraiatvo33oar..ode20l7.
» - »r,^r.=^n í**ta reunao segu.ndosfl as a8Sinsi'->ins da prewnle alaNada ma« h*»ndo a♦*"■ "^.X^'^^Tto^deA^r*™çtocíiFac:c.b.rn

como ^ C" ^lA^;e^nCtnS'pc ™̂ S ar^L ba«- oom3 sogue abaixo, a^«í SS?£S. C^Xr^oTeUn^ árouniâa auma.onir^o, eraforondoena oassea.or,..
ae k»j3 w«j«í"w » _ . _^ s_«^« «»i„ riinatnrPresidente de Fado.

Kiingas' Ce»^
Dl^tor Presii

iCE-Tf.t
lo"rrç Pig^a w .iWatóterít&Sjtò

RECCNH. FIRMA

NO VERSO
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FACTO

. , . |c*<r'6*'c'
ATA DA 135a REÜNlAO 00 | U* • ,«
CONSELHO DE ) ^j^f
ADMINISTRAÇÃO DA FACTO

l£ta de Pre$anç$ da ata 138*

SRKSTínrl
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Çaprioli n
ii.sia Farto P,

fíllular)
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Sivsl Roratfiíj^iani (Stotar)

LüccfeWosSantee (titular)Oiriítijn fiariam U

BE9IITR0CIVU.IMSI«U0*ajlianKM
CNi>J:2r.r«MUH»i«r

OtoUI ltan*jo Mm «atonl»
Pr«4 Cwn P«nlw, SI -c«bH» -vlKrH*» -CwMliUvi

:«rf1oc t|H,n*at* áib, to *•>•* 378r* U*T A4SC, qtan rta<i« «*
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Ata N°. 139

ATA DA 139» REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÂOf
DA FACTO

FACTO

Vitcria - ES. OSde deiembro de 23"" 8 - 17n

As ociessete noras do dia circo do clezemb-o dois ml e dezoito, eaunww-»*, apr* nor.vooaçía opí
chamada atrais da Edital. n«i sededa Pacto - Fundação ee Apoio ao Dasertvalvimeníu (ía C.ên&a e
Tecnologia, situada na rue Wleden.iro « Siveira. f> 75 Jucutuquara. Vitória-ES. o Presidenta do
Csnwlro de Aímmistraçíio, Sr Senato Tar.nuta Rota de Almeida, os Conselheiros Ma-la da Partia
Xroer Araújo, Marcos Antônio d«-Almeida Pires Chnsüan Matam Lucas dos Saltos Msramey
RewrtH'1 além do Diretor Presidente da Fundação Sr.-Klingcr Ceccon Caprioli O Presidente do
Cur»eino Sr Renato Tanure Rotta de Almeida tíeu as boasvindes a todas. irrforr-srsto a lustificsti*. de
a.isârcis dos Ca^seiheiros Síval Roque Tcrezani e Andr* Gwiyíle rjue s« encontram tora do Estado
nesta data O Conselheiro Sivsl Rooue Torezani está sendo reorcsentadc nesta reunláo pelo seu
suplente o Sr. Marcos Antônio de Amolda Pire* Para cs demais conselheiros ausentes iâo foram
apresentadas jusliflcatlvas. Em seguida o Presideròe do Cona&iho Indicou pare-secretariar a rajnao a
Conseíheira Sr* H/teria da PenhaXaver Araújo, cue prontamente aceitou e indicação paraa fewjatura ria
ais Ainda com a palavra, o Presidente do Cüf*eho aposentou o Oficio n" 4D2.701B do Gabmctc *j
=!eitor o cual «nd«D para Drelor Cieir.ffec, osra oonr-pw a O*«0ft0 ExeCvüiv» ca Facro, a Professor
Marrem Queiroz Sshimidt en suostltutçâc ao Hrrjfes.sor G>oveni Zare-íi Neta que ócdiu dcsisgameila do
Crexfia Exocjtíva. O nome oo Professor Marceic Quel-oz Schimidr. ffr ceocado em ap-ècieoao è
ater.ana tíü Conselho piesanto na reunião A plenária acatou xr u^anlrr.hjade a nova ;-idisaç3o O
Presdente cio Canseiho ap<ovei'.ou « oonrtur idade pa'a agradecer ao Professo? Gicva--! Za-w-ti Nelo s
rjispon bildede e os wwviços prestados d í-acto onquaito esteve .«hw» Diretor Cientifico Nada mais
havendo a ser deliberado, eu Maria da Penha Xavier Araújo lavre, a presente ata cue, após lies e
ap-ovsda. seta assinada pólos presentes , " •

Pr^siden te dõ Conselho de Ad ministraçào

a ;.
Caprioli
ite da Fado

KiingerCe^
Diretor Pis

'enha XavierJyauio {Mui;i caf»er»riMana ca

Soei

Marci

CHÍStl

Moraroy

«ttPires (suplsrte)

jn 'l«ferl8NÍjoee^w Santos ídtulsr)

Titular)

SARLO• **amlroCivileTjtwliot*»»li , QO SARLO ANTÔNIO

umnmutoowtort»q/t>t»ta<»)»ui _
íiSjilSÕSSIOOiriItSViiSI —•'••"'' " •

4í^7il4s«
&-.jiwii Ifarriti» imtibic Félirfc iiUrlif - [íctuhiIí

Sirt'*>.icmiíntia5íl«ii1l. '<> ruvunxrxvn •Vsílrír.. 1'WIIBI - TíjRwwfJTlJJIJ.íSJS» 11 l.'Jr.'W*V7»
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FACTO

TERMO DE POSSE

As dezessete horas do dia treze de dezembro de dote mH e dezessete, na sede da

Fundsçiada ApoioaoDesenvolvimento daCiência (da Tecnologia- FACTO, localizada

a Rua Wlademlro daSilveira. n«75- Jucutuquara, Vttdrta/ES, tomou posse o Sr. Ktlnger '

Ceccon CaprioH, brasleiro, solteiro, servidor público, portador do RG na 1.074.769

SSP/ES e do CPF n»031.125.797.63 , residente e domiciliado na Rua Tupmambas, n«

347.. apto, 502, bairro Jardim da Penha, Vitoria/ES, CEP. 29060-810; o Sf. Glovannl

Zanettl Neto, brasileiro, casado,servidor publico,portadordo RGn» 905.016 SSP/E5 e

do CPF n«031.478.777-10, residente e domiciliado Rua AugustoRuschl, casa n« 180,

bsJn-o Frsdlnhos, VHonVES, CEP. 29042-370; e o Sr.Renato DeAngell Ferreira Bastos,'

brasselro,catado, servidor pdbBeo, portadordo WS n» 1.401.233 SSP/ES e do CPF n«

077.723.377-01, residente e domidHedo Rua Uilz Fernando Reis, n» 111, apto. 803,

Bairro Praia da Costa, Vtia Velha/B, CEP. 29.101-120, na condição de OIRETOR

PRESIOENTE, 7DIRETOR TÉCNICO-CIENTiFICO E DIRETOR ADMINISTRATIVO -

FINANCEIRO, respectivamente, compondo a DIRETORIA EXECUTIVA da FACTO, com

mandato de 04 (quatro) anos, com Mdo no dia 13/12/2017 (treze de dezembro de dois

mu e dezessete) • término no dia 13/12/2021 (treze de dezembro de dois mil e vinte e

um).

Êf CAKTúajosMM. *•***• c**• mm

*im«t iD»C
CerUfi»sw«b eetUI rwrwwfcfit! to
«batltMs-t m w*k m irtun 7? - Wt-
El Int. Si wrMt. V.ttrij-B. S «*

1*H>M t*ffiJfMrié< Swfft KtWOt TtMMfTQ •
Site «WlAB8S.SSS*i8jltejiJétiOí»í» «tmAm.m.*
CktttMitai » 2.83 E»tíSsH*rX» ToWi M 3.» .

•»C>rnÔRK)S*RL0R«et«*«CM«T«to«tlo™tolROroirX>SAJ^0^OtW

. V ' •'.'••..-. .*Bi,f»ne'ç? ' .' ,.
tsrfitica tm-Mu «teu * 'wrÁMA» t»: íe :r.ai**! «fl»»í«s

• u&titjiàr* msmm tokiutli •"«»<n
l» <<*U &*«*»» ViUftt-lK.'2 « «eu *•
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ANEXO II

Atas do Conselho Fiscal
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^At^N«j03.-2018

MINISTÉRIO DAEDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

PHd-^6 ITOFtv*OÇ EXTENSÃO

AvcflHft*ic B^rtcil, 50 - BsnU l>.çm - Í?»3K-?X - '/IS*3 ~ ES

ATADA 3* REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA FACTO
11 de abril de 2018

No dia onze do més de abril do ano de dois mii e dezoito, às dez horas, reuniram-se os

membros do Conselho Fiscal da Facto: Alessandra Ferreira da Silva, Célio Lopes Rozado,

Ina Buderjahn, Pedro Riguerti e Sueda Cal>ari. O presidente do Conselho Cé-8o Lopes

Rozado inicia a reunião apresentando os pontos da pauta definindo a seguinte ordem:

Análise de documentos e Balancete Semestral encanninhado pela FACTO; Eleição do

Presidente do Conselho Fiscal; e outros assuntos correlates.

1°. Assunto: Análise de documentos e Balancete Semestral encaminhado pela
FACTO . .

Analisando os documentos contábeis apresentados pela Facto, o Conselho Fiscal ficou

com dúvidas em relação aos saldos iniciais apresentados, a forma de movimentação

das contas, e sobre a ausência do relatório de gestão, tais duvidas foram esclarecidas

pelo contador Senhor Manasses Júnior que esclareceu que haviam problemas na
conciliação. financeira/Contábil e que os relatórios estavam incorretos, e que ele
providenciou os. devidos ajustes e reenviou os relatórios corretos para serem

analisados. Foi explicado também como é feita contabilização das contas. O Senho»

Manasses nos informou que a análise das contas/balanço está sendo feita pela uma

| audítorta Independente, e será concluída, nos próximos duas e apresentou os
documentos solicitados pela auditoria. Os'conselheiros ainda tiveram dúvidas em
rçlacâo a execução dos projetos quo foram esclarecidas pela Sr* Karína, que
apresentou o portal Conveniar, deu urna breve explanada sobre os projetos

desenvolvidos pela Facto e que ,se coiooou á disposição do conselho para outras

reuniões que se fizerem necessárias.

2°. Assunto: Eleição do Presidenta do Conselho Fiscal
O Sr, Célio abriu a discussão sobre o período de um ano do mandato de presidência do

Conselho Fiscal conforme estatuto da. Facto. Considerando-sé que esse periodofindou-

FACTO
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'se^em 27/03/2018, nova eleição foi feita e pelo consenso de todos, foi eleita a
conselheira Iria Bullerjahn para o período de 11/04/2018 a 10/04/2019.

3°. Assunto: Outros assuntos correiatos
Oconselho decidiu realizar reuniões trimestrais, conforme calendário proposto:
Fevereiro
Abril

Julho

Outubro

O presidente do Conselho Fiscal da Facto encerra a reunião às quatorze Iioras e treze
minutos. Eu, Ales&andro Ferreira da Silva, lavrei a presente ata, submetida à aprovação
de todos os presentes. Vitória, ES. onze de abril de dois mil e dezoito.

Presidente

Célio Lopes Rozado

Alessandra Ferreira da Silva

Iria Bullerjahn

Sueda Ca lia ri

Pedro,Riguetti
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Ata N°. 04-2018

ATA DA 4« REUNIÃO DO CON.81LHO
FISCAL DA FACTO

~~ Vitòria/lIS. 03 de maio de 2018.

.: OE»-VQ.VI.V,t.-íSO

À* 13.50 ítrea» hora» otrinia minutas) dn dm l» (irlhi) do més de maio de 2018. na >e*lc dw
Fundação «lc Apoio an Desenvolvimento úu Ctèncla e da T*tnolo»a - Faeto.
Inoilwítóa à Rua Wladeniiro de Silveira, nr 75 Jttcistu<para. Vitória - F,S. o Cctwcll»
Fincai da Facto. era cumprimento às dispos.çèes legais e«ssMuJárias, examinou oRelatório
da Admtmmraçte cmDemonstrações. Financeiras referentes ao exercício enee-rrado em 3I
de dezembro dte 20)7. Com base nos exames cfc1undos, avi»*iderando. aindü. o parecer <lu
auditoria independente, representada pelo Contador Marcelo Lima de Castro com registre»
nos órgãos fvwalÍTiidores competentes CRCES IO.OIWO-6 CNA1 n.o 1.842 ÍBRACON
n,o 4,235 CVM n.o 11.509. datado de 23 de abril de 2018, bem como «s, inform^ôes e
esclarecimentos recebidos nu decorrer Ao exerefeio pelo contador. *r. Manasses Júnior c
peto Gerente da Unidade de Negócios, a» Karina Aguieiras Cortar, durante o
íKGmpanhamewo fcito pelo Conselho, opina com parecei favorável que os referidos
documentos, urna vez analisado* *m«nt!cu-sc por unanimidade, proceder à aprovaçíic das
contas d» FACTO. Aseçor. deu-se por encerrada a reunião, da qtutl pura constar, lavrei a
presente ata. que vai assinada pormim « demais presentes

Iria Btillerjnhn
Presidente dsi Conselheiro Fiscal

üsüãndroVerrelra à* Sllv»
CíHJueihciro Fím:»] Titular

Céfcé^lGGSiilõ'
Cflwíelheirp Fiscal Tihil&r

Conselheira Fiscal Suhstituta

K,,i» Wlidsmiro d» Silvelm. 75 Jucuiuqu»» CKPtJW» WO Tel: (27)3323-1170/3313-5! Il-'132.1-i52S
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Ata N°. 01 - 201S

m
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

PRÒ-REITORIA DE EXTENSÃO

Avenida Rio Branco. 50 - Santa Lúcia - 29056-255 - Vitória - ES

27 3357-7500

ATA DA 1»REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA FACTO
05 de abril de 2019

TMo dia cinco do mês de abnl do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta
minutos, reuniram-se na sede da Facto. os membros do Conselho Fiscal da FACTO:
Alessandra Ferreira da Silva. Célio Lopes Rozado. Ina Bullerjahn e Sueda Caliari A
presidente do Conselho Iria Bullenahn inicia a reunião apresentando os pontos da pauta
definindo a seguinte ordem: 1) Análise de documentos e Balancete Semestral
encaminhado pela FACTO; 2) Outros assuntos correlatos.

1° Aaeunto: Análise de documento* * Balancete Semestral encaminhado pela
FACTO

Após análise das demonstrações encaminhadas pelo contador sr. Manasses, elaboraram
uma relação de questionamentos que será enviada ao Diretor-Presidente e ao contador,
quais sejam
Balanço Patrimonial , ..„„,.„ r-Ar*-rrs1) Justificar onde foi aplicado o valor da poupança da FACTO e porque a FACi u

resolveuinvestir em titulo de capitalização (R$ 10 000,00)

2) Diminuição do valorda conta vinculada

3) Diminuição do valor de clientes a receber

4) Valor no passivo de resultado vem aumentando, mas clientes e receita de taxa de
administração hâo parece seguir esse aumento

f\DC

5) Justificar o aumento das despesasde pessoal de 2016 a 2017, e porque a
despesa de pessoal se manteve altaem2018 se a receita operacional diminuiu

6) Porque a Receite de taxade administração nao acompanhou a Receita
Operacional Bruta de Proj/Conv/Curaos

7) Justificar o déficit do período

i, ^-s^ j? '"
mtr:.:'" ' \ f
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8) Justificar a queda no histórico do resultado operacional e na receita operacional

9) Justificar a queda na receita financeira

10)Justificar o aumento da despesa financeira

1 DDetalhar o que são as outras receitas na DRE e porquê de seu aumento

DMPL

12)0 que é esse valor negativo de R$ 31 188,56 na DMPL?

DFC
Fluxo das atividades operacionais está negativo. Justificar, tal situação

O Conselho Fiscal aguardará as respostas e ao recebe-las analisará e se reunirá
novamente para deliberar sobre as contas apresentadas relativas â 2018,

2o. Assunto: Outros assuntos correlato*.

Eleição do presidente do Conselho Fiscal da FACTO.
Em comum acordo e por evocação dos demais membros, decidimos por unanimidade
manter a servidora Iria Bullerjahn como Presidente do conselho Fiscal da FACTO.

O presidente do Conselho Fiscal da FACTO encerra a reunião às Treze horas e trinta

minutos. Eu, Alessandro Ferreira da Silva, lavrei a presente ata, submetida a aprovação

de todos os presentes. Vitória - ES, cinco de abril de dois mil e dezenove.

Conselho Fiscal da Facto

-Presidente CPF Assinatura

Iria Bullerjahn 109 546 717-40

Titulares

Alessandro Ferreira da Silva 015.197.507-61

Célio Lopes Rozado 088.451.137-52

Suplente

SuedaCalian 093 019637-60 %uiá&- /fa,U&^

tV4v. TW-U-V^4 -V-,

4
'-Ti
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Ata N°. 02-2019

mm
" MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO f£Dl «AL 00 ESPÍRITO SANTO

PRO-RÉnOKIAOe EJSTENSAO

Hi/rWtt fco 8r>n« % - S*(>íb lut« - 290Í5-M5 - VitiYt» - ES

jr JJSr.JSflC

ATA DA 2» REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA FACTO
17 de abril de 2019

No dia dezessete do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, ès nove horas.

reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Facto: Alessandra Ferreira da Silva, Célio

Lopes Rozado, Iria Bullerjahn, e Sueda Caliari. Apresidente do Conselho Iria Bullerjahn

inicia a reunião apresentando os pontos da pauta definindo a seguinte ordem: 1)

Discussão inicial, entre os conselheiros, acerca das respostas apresentadas pelo

presidente da Facto, sr Klinger Ceccon Caprioli e peto Contador, sr Manasses Batista

Júnior aos questionamentos realizados na reunião anterior, registrados em ata; 2)

Participação na reunião do presidente da Facto, sr Klinger Ceccon Capripli e do

Contador, sr. Manasses Batista Júnior para esclarecimentos remanescentes, 3) Emissão

do Parecer do Conselho Fiscal

1°. Discussão inicial acerca das respostas apresentadas pelo presidente da Facto
, sr. Klinger Ceccon Caprioli a pelo Contador, sr. Manasses Batista Júnior aos
questionamentos realizadosna reunião anterior, registrados em ata
No primeiro momento da reunião, os conselheiros discutiram entresi sobre as respostas
aos questionamentos apresentadas pelo Presidente, sr Klinger, e pelo Contador, sr.
Manasses. Após, elaboraram questionamentos adicionais, para melhor entendimento da
atual situação da Facto, considerando que a mesma apresentou resultados negativos em
suas demonstrações contábeis, também representados em seus índices de liquidez
(geral e solvência geral), calculados em documento anexoa essa ata.

2°. Participação nareunião do presidente da Facto, sr. Klinger Ceccon Caprioli e do
Contador, sr. Manasses Batista Júnior para esclarecimentos remanescentes

Após. o primeiro momento, foral convocados o Presidente, sr Klinger, e o Contador, sr.
Manasses para esclarecimentos de dúvidas adicionais que pudessem ter restado. O
Presidente da Facto enfatizou que o ano de 2018 foi muito difícil ©m relação captação de
recursos de novos projetos e convênios, pois havia expectativa em relação às parcerias
firmadas com novos institutos As dificuldades apresentadas foram em relação ao
carnaval, á copa do mundo e às eleições polarizadas
Falaram da redução de despesas com pessoal e das negociações com bancos em
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relação à redução das tarifas bancárias.
Relataram também acerca dos estudos da taxa de REDOA, que vem tentando, nos
projetosatuais, utilizar percentualexeqüível para custear as manutenções do projeto
Informaram ainda que as taxas de inscrições de Processos Seletivos do Ifes passaram a
ser recolhidas via boleto bancário, de forma que os recursos fossem primeiramente à
conta bancar» da Facto, e em um segundo momento, caso houvesse sobra, ou
superávit, o valor remanescente seja transferido ao Ifes. diferentemente de como ocorria
antes, quando era recolhido via GRU, indo para a conta única e que o Ifes dependia do
envio de orçamento para liberação do valor para custear as despesas da Facto com as
atividades relativas aos Processos Seletivos
Por fim, o Contador também enfatizou que apesar dos resultados negativos

;apresentados em 2018, no primeiro,trimestre de 20.19 houve um superávit de R$
59.801,11, que foi constatado com a apresentação do Balancete

3) Emissão do Parecer do Conselho Fiscal.

Assim, o Conselho Fiscal, em cumprimento às disposições legais e Estatutárias,
examinou o Relatório de Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; o Parecer dos Auditores
Independentes, as respostas apresentadas pelo Presidente, sr, Klinger, e petoContador
sr Manasses, efetuou a Análise vertical e Horizontal das demonstrações. Análises petos
Índices de Liquidez e Solvência e Análise da regularidade fiscal e trabalhista obtidas por
meio das certidões. Decidimos opinar com parecer favorável, os respectivos
documentos, uma vez analisados, pois entendeu-se por unanimidade, proceder â
aprovação das contas da Facto.

Ficam anexados à essa ata as análises de índices realizadas, bem como as certidões de
regularidade,

A presidente do Conselho Fiscal da Facto encerra a reunião às treze horas e trinta

minutos. Eu, Alessandro Ferreira da Sirva, lavrei a presente ata, submetida ã aprovação

de todos os presentes

Vítôria-ES, dezessete de abnl de 2019

Conselho Fiscal da Facto

Presidente CPF Assinatura

Iná Bullerjahn 109.546 717-40 • íJa/^ g*iiÜA4^to
Titulares

Alessandra Ferreira da Silva 015 197 507 81

Célio Lopes Rozado 088 451 137-52

,Sueda Caliari 0&3 019.637-60 • SaaJíÜQ^ c4LU&*4
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ESCLARECIMENTOS AO CONSELHO FISCAL DA FACTO

Senhores Conselheiros,

Em resposta aos questionamentos constantes na Ata da 1a Reunião do

Conselho Fiscal da Facto, realizada no último dia 05, apresentamos os

esclarecimentos solicitados:

Balanço Patnmonial

1) Justificar onde foi aplicado o valor da poupança da FACTO e porque a

FACTO resolveu investirem título de capitalização (RS 10.000,00}

Resposta: A conta de poupança foi encerrada, transferindo seu saldo para a

conta de aplicação financeira, por ser esta mais rentável, Ex: fundos de

investimento com resgate imediato.

A Fado vinha operando suas contas bancárias, inclusive as dos projetos,

apenas com a Caixa Econômica Federal, Nâo havia o relacionamento da Facto

com outros bancos. Isso permitia à Caixa cobrar tarifas altas nas operações. A

diretoria que assumiu a Facto rio final de 2017 optou por estabelecer

relacionamento com outros bancos, com o intuito de "barganhar* valores de

tarifas pagas. Essa atitude fez com que as tarifas bancárias baixassem, pelo

simples fato de a Caixa Econômica ter a concorrência do Banco do Brasil e do

Siccob. Um exemplo disso foram as tarifas para compensação dos boletos

bancários das inscrições do Processo Seletivo do ProfEPT 2018 que a caixa

econômica cobrou RS 6,70 para a compensação de cada boleto, Com a

concorrência criada pelos outros bancos que a Facto começou a operar (Banco

do Brasil e Stcoob), as tarifas de compensação de boletos (continuando no

mesmo exemplo, durante o ano de 2018. caíram para o patamar de RS 2,00

por boleto) Além de outras tarifas bancárias que também tiveram seus valores

reduzidos. Assim, o Banco do Brasil ofereceu a capitalização e a Facto, em
l'
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contrapartida às reduções das tarifas, efetuou a capitalização com prazo de

vencimento em junho de 2020.

2) Diminuição do valor da conta vinculada

Resposta: Entendem-se por contas vinculadas as contas de projetos, as quais

sâo abertas pela Facto, para operação única e exclusiva do projeto ao qual a

conta está vinculada. As contas vinculadas sempre sofrem variações de acordo

com o montante destinado aos projetos pelos financiadores. Essa variação em

nada afeta a estabilidade econômica da fundação, Inclusive, no balanço, há a

expressão "com restrição" que significa que riâo sâo recursos da Facto e sim

doa projetos.

3) Diminuiçãodo valor de clientes a receber

Resposta: Considerando o balanço de fechamento do exercido de 2018, houve

um aumento na rubrica "outros valores a realizar", conforme consta no balanço.

4) Valor rio passivo de resultado vem aumentando, mas dientes e receita

de taxa de administração'- (esse termo é vedado pelo TCU)

Ressarcimento das Despesas Operacionais e Administrativas - REDOA

não parece seguir esse, aumente

Resposta O ano de 2018 foi um ano muito difícil para a fundação, pois além do

carnaval, que acontece todos os anos» tivemos uma copa do mundo e uma

eleição majoritária muito disputada e polarizada. Esses eventos fizeram com os

recursos tanto privados, quanto públicos tivessem diminuição na sua

destinaçâo a projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento

institucional e inovação tecnológica. Assim, as receitas da fundação ficaram

aquém do esperado para o ano, Apesar de algumas ações tomadas pela

Diretoria Executiva, no intuito de reduzir o passivo, o mesmo sofreu acréscimo.

DRE

5) Justificar o aumento das despesas de pessoal de 2016 a 2017, e porque

a despesa de pessoal se manteve afta em 2018 se a receita operacional

diminuiu

Relatório de Gestão-2018 35 74



FACTO

Resposta: Entre os anos de 2016 e 2017 a Diretoria Executiva da época

decidiu por investir na Fado em contratação e qualificação de pessoal para que

-a fundação ampliasse seu campo de atuação No período de 2017 a Facto

obteve autorização junto ao MEC a ao MCTIC para apoio a mais três institutos,

além do Ifes, sâo eles: IFSP, IFRO e IFPE. Com essas autorizações, o volume

de trabalhos administrativos aumentou. Porém, esses novos institutos

demoram um tempo para trazer projetos para dentro da fundação e quando o

fizeram, no final de 2018, firmaram convênios e contratos de valores modestos.

No ano 2018 foram autorizados ainda o apoio aos Institutos: IFMS, IFMG e

IFAC. Conforme respondido na questão anterior, 2018 foi um ano difícil A partir

de meados de 2018, percebendo o aumento dos custos e a pouca chegada de

receitas, a Diretoria Executiva atuou reduzindo o quadro de pessoal, Demitiu o

Gerente Executivo, encerrou o contrato com uma de suas assessorias jurídicas

(haviam duas), houve o, desligamento de uma funcionária da unidade de

negócios Concursos a Processos Seletivos e, uma das medidas mais difíceis,

porém necessária foi a redução da jornada de trabalho dos que permaneceram

em 25%, o que refletiu uma mesma redução nos salários dos fundonários.

Essa prática de seu por três meses do ano A Diretoria Executiva renegociou

para baixo todos os seus contratos com prestadores de serviços e

fornecedores, Ainda assim, o fechamento do- ano se deu com úm déficit

relativamente alto. Não fossem essas atitudes da Diretoria Executiva, em

enxugar a folha de pagamento, renegociar contratos e reduzir carga horária do

pessoal, o déficit teria sido muito maior, inviabilizando o fundonamènto da
fundação. Vale ressaltar que apesar do déficit, a Facto fechou o ano de 2Ó18

sem nenhum débito com pessoal, prestadores de serviços, órgão públicos e

fornecedores.

6) Porque a Receita de ,%axa~4& administração" Ressarcimento de

Despesas Operacionais e Administrativas não acompanhou a Receita

Operadonal Bruta de Proj/Conv/Cursos

Resposta: Tudo que a Fado recebe a titulo de ressardmento das despesas de

administração de projetos depende dos percentuais cobrados. Exemplo: nos

convênios há a possibilidade de cobrar até 15%, Nos contratos, o ifes estipulou
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pagamento de 5%," Consultando a legislação, verificamos que esse número

taxado pelo Ifes de 5% pode ser maior. A legislação exige que a fundação

apresente instrumento que traduza o real valor a ser cobrado para o

gerenciamento do projeto, com base no plano de trabalho do projeto. Assim, a

Fado se utiliza de uma planilha que compõe esses valores. No ano de 2018,

diversos projetos foram gerenciados com o percentual de 5% A Diretoria

Executiva, percebendo que havia descompasso entre despesas e receitas,

solicitou â assessoria jurídica uma varredura na legislação que trata do tema, a

fim de encontrar esse número de 5%. Não há na legislação essa taxação. O

que há é a instrução do TCU para que 86 fundações apresentem valores reais

dos seus custos para gerenciar cada projeto, de acordo com a sua

complexidade. Esse estudo da assessoria jurídica ficou pronto no inicio de

2019 e a partir de agora estamos demonstrando nas propostas comerciais da

Facto que nem todos os projetos podem ser gerenciados com o percentual de

5%. Pois isso pode trazer grandes complicações para a fundação.

Ainda vale ressaltar que o recebimento dos REDOAs. nem sempre entram no

mesmo exercício. Há projetos que estipulam as datas desses pagamentos e.

às vezes, ultrapassa o exercício

7) Justificar o défldt do período

Resposta: As respostas dos questionamentos 4 e 5, justificamo déficit.
i

8) Justificar a queda no histórico do resultado operacional e na receita

operacional

Resposta: As explicações anteriores apontam as justificativas para esse

histórico. -

9) Justificar a queda na receita financeira

Resposta: A queda se seu em função da redução nos valores de aplicações

financeiras. Tal redução se deu para pagar as despesas do ano. Um ano ruim,

do ponto de vista da entrada de projetos e, como explicado anteriormente, a

diretoria executiva tomou medidas buscando reduzir os custos operacionais.

10) Justificar o aumento da despesa financeira
£P-

FACTO ~ Página N°. Páginas
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Resposta: Tomando como base a DRE do exercício de 2018, houve uma
redução das despesas financeiras de RS 9.042,60 em 2017 para RS 3.502,42.

11)Detalhar oque são asoutras receitas na DRE e porquê de seu aumento

Resposta: Trata-se deressarcimentos de despesas.

DMPL

12) O queé esse valor negativo de R$ 31.188,56 na DMPL?

Resposta: Êovator do déficit do exercido de 2017 que foi transportado para a
DMPL 2018.

DFC

Fluxo das atividades operacionais está negativo. Justificar, tal situação.

Resposta: No fluxo de caixa houve uma redução na DRE de 2018 em função
do resultado negativo do exercício e da redução do passivo circulante de R$
208.382,52 em 2017 para 122.860.82 em 2018, conforme consta no balanço do
exercício de 2018.

i\
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i
Manasses Bartfítl júnior

Contador
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Diretor Presidente
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ANEXO III

Demonstrações Contábeis

FACTO
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Folha N°.
• -y

1 A4

•=>=v

RuaWladetnlro da Silveira, 76, Jucutuquara-VItoria-ES
C.N.P.J No. 03.832.178/0001-97

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DEZ 2018

BALANÇO PATRIMONIAL
31/der/18 31/deím

1- ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES

CAIXA - SEM RESTRIÇÃO
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO
BANCOS CONTA VINCULADA - COM RESTRIÇÃO
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEM RESTRIÇÃO
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO

OUTROS VALORES A REALIZAR
-_'.— i ~ - »«—»t-»fe«* rve t%Ar\ te

ATTVO

CONTAS A RECEBER DE PROJETOS
OUTROS CRÉDITOS - SEM RESTRIÇÃO

2- ATIVO NAO CIRCULANTE

OUTROSVALORESA RECEBER - Bancob

IMOBILIZADO
"VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
INTANGÍVEL

AMORTIZAÇÃO

RS

6.493.353,63
5.649.414.26

4.07

000

12.320.D6
359.308,41

5.477.781,73

643.939,37
627.092.20

16.847,17

123.968,46

73.337.25

60.631,20

301.278.36
(264.140,54)

17.600,00
(4.106,62)

TOTAL ATIVO 6.617.322,08

Aa Notas Explicativa» «ao parte Integranteda Demotwtraçôa* contaoem
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Rí

4.698.406,47
4.235.757,63

326 27

0,00
236.327,83

96887,36
3.902.216.17

362.647,84

358 571.68

4.076.16

146.066,66

73 337,25

72.718,30
297.708.09

(242.003,13)
17.013.34

0.00

4.744.461.02
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RuaWlademiro da Silveira, 75, JucutuquaraAritoria-ES
C.N.P.J No. 03.832.178/0001-97

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DEZ 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

ELEMENTOS* 31/dez/18 31/dez/17

PASSIVO E PATRIMÔNIO UQUIDO

1- PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTA/TRIBUTARIAS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

?. PASSIVO NAO CIRCULANTE
CONVÊNIOS E CONTRATOS

3- PATRIMÔNIO SOCIAL

FUNDO PATRIMONIAL

SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS
SUPERAVITS OU DEFICITS DO PERÍODO

R$

123.146,22
285T40

122.860,82

0,00

6.726.402,05
6.726 402,05

(232.226,19)

12.100.00

35.334,56

(279.660,75)

6.617.322,081TOTALGERALDOPASSIVO E P.SOCIAL
As Nota» Explicativas sâo parte Integrante da Demonstrações comaoeis
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R$

251.402,32
6.770,00

208.382,52

36,249.80

4.446.624,14
4.445.624,14

47.434,56

12.100,00

66.523.12
(31.188.56)

4.744.461,02
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Rua Wlademiro da Silveira, 76, Jucutuquara-Vitoria-ES
C.N.P.J No, 03.832.178/0001-97

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DEZ 2018
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ELEMENTOS 31/dei/18

R$
583.384,89

31/dez/17

—Ri

1- RECEITA OPERACIONAL BRUTA
RECEITAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2- DEDUÇÃO DAS RECEITASOPERACIONAIS
DEVOLUÇÕESS/SERVIÇOS FACTO

3»RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA"

4- DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL
SERVIÇOS TERCEIROS
OUTRAS DESPESASADMINISTRATIVAS

5- DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS

6- DESPESAS TRIBUTARIAS
IMPOSTOS E TAXASDIVERSAS

7-OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
RECEITAS E DESPESAS DIVERSAS

8-SUPERAVtt ÒüDÉFICIT DO PERÍODO '

583.384,89

0,00
0.00

583.384,89

874.124,14
568.232.49

28.687.21
277.204,44

[12.169,21)

3.502.42

15.671,63

1.828,34

1 828.34

737,63
737.63

(279.660,75)

As Notas Explicativas sao parte Integrante da Demonstrações Contábeis
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818.433,19
818.433.19

0,00
0.00

818.433,19

871.889,67
528.094.80

22.380,26

321.414.51

(21.377,48)

9.042,60

30.420.08

1.137,79
1.137.79

2.028,13
2.028,13

(31.188,86)

74



RuaWlademiro da Silveira. 75,Jucutuquara-Vitoria-ES
C.N.P.J No. 03.832.178/0001-97

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DEZ 2018
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES OO PATRIMÔNIO SOCIAL

ELEMENTOS

CONTAS

SALDO EU 31/12/16

AUMENTO OE CAPITAL

RESULTADO TRANSF P.SOCIAL

AJUST EXSRC ANTERIOR

SALDO El» 31/11/17

AUMENTO DE CAPITAL

AJUST EXERC ANTERIOR

RESUtT LÍO PERIOOO

SALDO EM 31/11/16

CAPITAL

SUBSCRITO

12.100,00

0.00

o.oo

12.ttfl.00

0.00

12.100,00

CAPITAL A

REALIZAR

o.oo

0.00

0.00

RESERVA

DE CAPITAL

0.00

0.00

0,00

0,00

FLUXO DE CAIXA - MÉTODOINDIRETO

SUPERÁVIT OU

DÉFICIT ACUM

Í6.523.12

0.00

0.00

(31.188.66)

0.00

3S.334.64

(276.660,75)

t244.3M.18)

TOTAL

78.623,12

0,00

0,00

(31.1SÍ.M)

0.00

47.434, St

0.00

0.00

(27»,«S0,7S]

(232.22S.1S

2018
Atividades Operacionais
Remado Liquido Período

2017

(31,188,56)
19.428,96

(279.660,75)
26.244,03

♦Depreciaçãoe Amortização
+ Aumento em Fornecedores
• Aumento em Obrigações

- Aumentode Outro* Valoresa Realizar
. Aumento de Estoques
. Aumento Contas Receber Clientes
Fluxo de Caixa das atividades Operacionais
Atividades de Investimentos

Aquisição deAtivos Imobilizados
+Valorda Venda de Ativos Imobilizados
Fhiitr. de Caixa das Atividades de Investimentos

Atividades de Financiamentos
+ Variação Contratos/Projetos

«••vfi de Caixa das Atividades de Financiamentos.

Ãumento/DImlnulcao Liquida aoCaixa e equivalentes
Caixa e Equivalentes no Inicio so Período
Caixa e Equivalentes no Fim do Período

6.770,00
'(27.058,13)
(20.535,67)

(1.864 468,12)
1.662.958,06

61.320,09

(61.320,09)

256.316,99

286.318,99

1.847.882,96
2.387.804,87
4.236.757,83'

0.00

(6.484,60)
(121.771,50:

12.771^

268.520,52

(662.964,35)

4.156.93

(4.188,93)

2.280777,91

2.280.777,91

1.613.656,83
4.238.757,63

5.849.414,26

Õ~ÕÕ

Vitoria, 31 de Dezembro de 2018

Klinoer Ceccon Capnoli
Diretor Presidente

Relatório de Gestão - 2018

Manasses dos S.Batista Júnior
CRC-ES 8084
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ANEXO IV

Parecer da Auditoria Independente
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ETHICS <NI

Vitória (ES),08 de março de 2019.

IIMOS.SRS

Membros da Diretoria da

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA ETECNOLOGIA •
Rua Wlademiro da Silveira, 75, Jucutuquara

VITÓRIA/ES

FACTO.

Assunto: Relatório de Auditoria das Demonstrações Contábeis Referente ao Exercício de
2018 '

Corri base em nosso contrato, realizamos os trabalhos de Auditoria das Demonstrações
Contábeis e Financeiras, com exercício findo em 31 de dezembro de 2018, e servimo-nos
desta para encaminhar aV.S.*., nosso relatório de Auditoria Externa h» 141/2018, acerca do
resultado desta auditoria.

Nossos exames foram realijados poramostragem e abrangeu aavaliação dos procedimentos
contábeis adotados pela FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - FACTO. e realizados de acordo com asnormas deAuditoria, incluindo provas
nos registros contábeis e exame da documentação comprobatória, na base de testes
seletivos e na extensão que julgarrios necessária segundo as circunstâncias, incluindo
recomendações e/ou sugestões, visando a adoçSo de medidas corretivas cabíveis para as
deficiências, bem como para asoportunidades de melhorias identificadas

Alguns aspectos que julgamos relevantes estão exposto* neste Relatório, que éestritamente
confidencial e tem como única finalidade sua apreciação e discussão com odestinatário, o
que desautoriza etorna ilegal, nos termos do Art. 410 do Código de Processo Civil - CPC, Lei
13.105/2015, seu uso paraqualqueroutro fim.

Agradecemos a cooperação dos colaboradores da FUNDAÇÃO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA OÊNOA ETECNOLOGIA - FACTO e colocamo-nos adisposição de
V.Sas. para dirimir quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Edson Liberal
Diretorde Controiadofia, Auditoria e Projetos.
Ethics Auditoria e AssessoriaEmpresaria!
Xei.: Í8S) 3264.0086
Celular: (851S9117.7933
eliberalgíethicsaudttona.com.br
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FUNDAÇÃO DE APOIO AODESENVOLVIMENTO DA
CIÊNCIA ETECNOLOGIA- FACTO.

Demonstrações Contábeis

em 31 de dezembro de 2018 e 2017
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Relatório dos Auditores Independente*

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado

Demonstraçãodas Mutações do Patrimônio Liquido
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RELATÓRIO DOS AUDITORES

INDEPENDENTES SOBRE AS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EXERCÍCIO - 2018
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ETHICS

Relatório dos Auditores Independentes

Aos

Administradores da
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA ETECNOLOGIA- FACTO.
Rua Wlademiro da Silveira, 75, Jucutuquara - Vitória/ES.

m

Opinião
Examinamos asdemonstrações financeiras da FUNDAÇÃO DE APOIOAO DESENVOLVIMENTO
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA- FACTO que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembrode 2018e as respectivasdemonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações
elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira de
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA ETECNOLOGIA- FACTO em 31 de
dezembro de 2018, odesempenho de suasoperaçõese osseusfluxos de caixa paraoexercício
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
entidades semfinslucrativos • ITQ 2002(RI),complementadas pelanormacontábilaplicável

às pequenas e médias empresas.

Base para opinião.
Nossa auditoria fot conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada 'Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras". Somos Independentes emrelação à Fundação deacordo com osprincípios éticos
relevantes previstos noCódigo de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos '

Apresentação dos valores correspondentes ao exercício encerrado em31 de dezembro de
2017

As demonstrações contábeis da FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA
ETECNOLOGIA- FACTO para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foram examinadas
por outro auditorindependente que emitiu relatório 23 de abril fie 2018 com opiniSo sem
modificação sobre essas demonstrações contábeis.
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Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração da Fundação é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
às entidades sem fins lucrativos - ITG2002 (Rlh complementadas pelav norma contábil
aplicável às pequenas e médias empresas - Pronunciamento Técnico CPC PME contabilidade
para pequenas e médias empresas, e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Naelaboraçãodas demonstraçõescontábeis, a administraçãoé responsável pela avaliação da
capacidade da Fundação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidaraFundação ou
cessarsuas operações,ou não tenha nenhuma alternativa realistapara evitaro encerramento
das operações.

Os responsáveis pela governança da Fundação são aqueles com responsabilidade pela
supervisão doprocesso de elaboração dasdemonstrações contábeis.

Responsabilidade doauditorpelaauditoriadas demonstrações contábeis
Nossos objetivos sãoobtersegurança razoável de que asdemonstrações contábeis, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente secausada por fraude
ouerro, e emitir relatório deauditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecte as eventuais distorções
relevantes existentes, As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ouem conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos Julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, Independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos deauditoria emresposta a taisriscos, bem como obtemos
evidência deauditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 0 risco
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos deauditoria apropriados àscircunstâncias, mas, não, com
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Fundação.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
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• Concluímos sobre a adequação do uso. pela administração, da base contábil de

continuidadeoperacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevanteem relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa emrelação à capacidade de continuidade operacional da Fundação.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção-em nosso
relatório de auditoria paraas respectivas divulgações nasdemonstrações contábeis ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem Inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nossorelatório. Todavia, eventos ou condiçõesfuturas podem levara Fundação a não
mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com osresponsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria.

Vitória(ES), 08 de março de 2019.

Fthics Auditoria e Assessora Empresarial S/SLttJa
CRC-CE 0676/0

Edson Geraldo Liberal
CRC-M6-055341/0
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FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA-FACTO.

CNPJ/MF N». 03.832.178/0001-97

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018e 2017

1- BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

(Em reais}

31tt«/18 3Wd«tí17

R$ RI -

ATIVO

ATIVO CIRCUUNTE

CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA
CAIXA-SEM RESTRIÇÃO
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO
BANCOS CONTA VINCULADA- COM RESTRIÇÃO
APUCAÇÃO FINANCEIRA • SEM RESTRIÇÃO
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO

8.493.353,63

5.849.414,26
4,07
0.00

12.320,05

359.308.41

'5.477,781.73,

4.698406,47

4,238.757,63

328.27

0,00

236.327 83

96.88736

3.902.216 17

OUTROS VALORES A REALIZAR
CONTAS A RECEBER DE PROJETOS
OUTROS CRÉDITOS • SEM RESTRIÇÃO

643.939.37

627.082.20

16,847,17

382.647.84

358.571.68

4.076,16

ATIVO NAO CIRCULANTE 123.S68.45 146.055,55

OUTROS VALORES A RECEBER - Bancop 73,337.25 73,337,25

IMOBILIZADO

VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
INTANGÍVEL
AMORTIZAÇÃO

50.631,20
301.278.36

(264.140,54)
17 600.00

(4,106.62)

72.718,30

297.708.08
(242.003,13)

17.013.34

- ' 0,00

TOTAL ATIVO 6.617.322,08 4.744.461,02
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FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA -FACTO.

CNPJ/MF N«. 03.832.178/0001-97
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018e 2017

I - BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

(Em reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

OBRIGAÇÕES SOCIAISTRABAlHiSTA/TRiBUTÁRIAS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR

PASSIVO NAO CIRCULANTE

CONVÊNIOS E CONTRATOS

PATRIMÔNIO SOCIAL
FUNDO PATRIMONIAL
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS
SUPERAVITS OU DEFICITS DO PERÍODO

TOTAL DO PASSIVO E P.SOCIAL

31/dez/18 31íd«zA17

R$ R$

123.146,22 251.402,32
286,40 6.770.00

122.860.82 208.382,52

0,00 36.249.80

6.726402.05 4.445.624,14
6.726.402,05 4.445.624,14

(232.226,19) 47.434.66
12.100,00 12.100,00
35334,56 66523,12

(279.660,75) (31188.56)

9.617.322,08 4.744.481,02

As Notas Explicativas sâo parte Integrante da Dsmonstrsções Contábeis
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FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA-FACTO.

CNPJ/MFN*. 03.832.178/0001-97
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018e 2017

II - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Em reais)

RECBTA OPERACIONAL BRUTA
RECEITAS TAXADEADMINISTRAÇÃO

DEDUÇÀO DASRECEITAS OPERACIONAIS
DEVOLUÇÕES S/SERVIÇOS FACTO

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL
SERVIÇOS TERCEIROS
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS

DESPESAS TRIBUTARIAS
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

OUTRAS RECBTAS B DESPESASOPERACIONAIS
RECEITAS E DESPESAS DIVERSAS

SUPERÁVITOU DÉFICIT DO PERÍODO

31/dezM 31/d«z/t7
RS R$

583.384,89 818.433,19
583.364,89 818.433.19

0,00

0,00

0,00
0.00

583.384,89 818.433.19

874.124,14 871.889,57
568.232,49 528.094,80

28.687^1 22.380,26
277.204,44 321.414,51

(12.189,21) (21.377,48)
3.502.42 9.042.60

15 671.63 30.420,08

1.828,34

1.828,34

737,63

737,63

1.137,79
1 137,79

2.028,13
2.028,13

(279.660,75) (31.188,66)

ÀaNotas Explicativas sâo parte Integrante da Demonstrações Contábeis
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FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA-FACTO.

CNPJ/MF N«. 03.832.178/0001-97
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e 2Q17

III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em reais)

DESCRIÇÃO CAPITAL

SUBSCRITO

CAPITAL A RESERVA

DE CAPITAL

SUPERÁVIT OU

DÉFICIT ACU*

TOTAL

REALIZAR

SALDO EM 31/12/18 12.100,00 - -
W.523.1I 78:623,12

AUMENTO C€ CAPITAL -
-

RESULTADO TRANSF P SOCIAL - -

(31188,56) (31.188.58)

AJOST EXERC ANTERIOR - •- *

SALDO EM J1/12/17 12.100,00 •
35.334,54 47.434.8C

AUMENTO DE CAPITAL -

-

AJUSTEXERC ANTERIOR
,

-

-

RESULT UQ PERÍODO
. • (278.86075 (279.680,75)

jSALOO EM 31/12/18 11101,011 • •
(244.MS.19) (232.226,19)

As Notas ExplK;atlv»s são psirte integrantei da Demonstrações Contatieis
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FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA - FACTO.

CNPJ/MF N». 03.832.178/0001-97
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 e2017

IV- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(Em reais)

Atividades Operacionais
Resultado liqudo Período
«•Depredação e Amortização
+Aumento em Fornecedores

* Aumerco em Obrigações
- Aumento de Outro» Valores a Realzar
-Aumento de Estoques -
- Aumento Contas ReceberCfemes
Fluxo deCaixa das atividades Operacionais

Atividades de Investimentos
- Aquisição de A6vos Imobilizados
♦ Valor oaVenda de Ativos Inobifoados
Fluxo deCaixa das Atividades deinvestimentos

Atividades de Financiamentos
+Variação Contratos/Projetos
Fluxo de Caixa das Atividades deFinanciamentos

Caixa eEquivalentes Cal» StratteUConsumldo) Pelas Atividades

Aumento/D&nlnuiçao Liquida ao Caixa • equivalentes
jCaixa eEquivalentes no Inicio 10 Periodo
baixa eEquivalentes no Um do Periodo

Vitoria. 31 oeDezembro de 2018

2018

(279.660,75)
26.244,03

(8.484,60)
(12177-1 £0)

12.771,01

268,520,52
(662.864,35)

4,156,93

(4.156,33)

2.280.777,91

2.280.777,91

1.613.656,63

1.613.656,63
4.236.757,63

5.849.414,26

2017

(31.188,565
19.428.96

6,770.00

(27:058.13)
(20.535.67

(1:664.468,12)
1,652.956,06

61 320,09

(61.320,09)

256.316 99

258.316,99

•"1.847.952,96

1.847.952,96
2.387.804,67

4.235.757,63

KUrtger Ceccon CaprioS
Diretor F

Manasses dos S Batista Jumor

CRC-ES 8084
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FUNDAÇÃO DE APOIO AODESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E

TECNOLOGIA-FACTO.

CNPJ/MF N«. 03.832.178/0001-97

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PROCEDIDAS - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA ETECNOtOGIA-

FACTOé uma entidade de apoio ao desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, sem

fins lucrativos

Na forma de suas disposições estatutárias, a FundaçSo tem por objetivo

patrocinar, promover, apoiar e incentivar, em parceria com a sociedade, ações,

programas e projetos de educação e cultura, atuando como Instrumento de

desenvolvimento regional, prioritariamente nas áreas de influência e de interesse

da Facto.

AFundação nSo distribuiparcela do seu patrimônio, ou de suasrendas,a títulode

lucro ouparticipação nosresultados,aplica integralmente no paísos recursos para

manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais e mantém a

escrituração regular de suas receitas e despesas.

NOTA 2- BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requeridas para período de

doze meses findo em 31 de dezembro de 2018, que consideram as disposições

contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei N« 6.404/76 e alterações

posteriores, bem como os entendimentos da NBC TG 1000 - Contabilidade para

Pequenas e Médias Empresas e NBC ITG 2002/12 (RI) - Entidades Sem Finalidade

de Lucro, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.
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a) Declaração de conformidade

Na preparação de suasdemonstrações financeiras, a Entidade adotou as práticas

contábeis definidas na legislação societária brasileira aplicáveis as entidadessem

fins lucrativos e fundações, as quais incluem a ITG 2002 (RI), aprovada pela

Resolução n"1.409, de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de

2015,emitida e aprovada pelo Conselhofederal de Contabilidade

b) Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reai, que é a moeda

funcional da Fundação.

c) Uso de estimativas e julgamentos

Aelaboração das demonstrações financeiras requer a utilização de estimativas

para o reconhecimento de certos ativos, passivos e outras transações. As

demonstrações financeiras daFundação incluem, portanto, estimativas referentes

à avaliação de ativos financeiros a valor justo, análise do risco de crédito na

determinação das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa,

provisões necessárias para passivos contingentes eoutras similares. Os resultados

reais podem apresentar variações em relação às referidas estimativas. As

estimativas e premissas sâo revisadas de forma continua. As revisões das

estimativas são reconhecidas prospectlvamente.

d) Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nocusto histórico.

e) Mudanças nas políticas contábeis e divulgações

Não há outros pronunciamentos ou interpretações de CPCs vigendo a partir de

2018, que poderiam ter um impacto significativo nasdemonstrações financeiras

da Entidade.
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f) Caixa e equivalentes caixa

Caixa e equivalentes incluem caixa, saldos em conta movimento e aplicações

financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias a contar da data do balanço e com

risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, tlassifícadas na

categoria de ativos financeiros avaliados ao valor justo com contrapartida no

resultado, Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de

rendimentos até a data do balanço. *

g) Aplicações Financeiras ' '

Os investimentos em aplicações financeiras são caracterizado^ como títulos

disponíveis para venda e mensuradas pelo seu valor justo. Os custos

1 incrementais diretamente atribuíveis à aquisição destas aplicações

financeiras são adicionados ao montante original.

h) Contas a Receber

Ascontas a receber de curto prazo estão registradas pelo valor original.

i) Imobilizado

Os bens Integrantes do Ativo Imobilizado estão avaliados ao custo de

construçãoou aquisição, depreciados pelo método linear, de acordo com as

taxas permitidas pela lcgíslaç3o vigente,

j) Passivo Circulante

Sâo demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os

encargos e as variações monetárias incorridas, deduzidas das

correspondentes despesas a apropriar.

k) Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações por bens ou serviços que

foram adquiridos de fornecedores no curso normal das atividades, sendo

classificados como passivo circulante, e reconhecidas ao valor da fatura

correspondente. <•
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I) Obrigações sociais e trabalhistas

Composto substancialmente por salários e encargos dos colaboradores, a

pagar na data do balanço.

m) Apuração do resultado do exercido

As receitas e despesas da Fundação são apuradas em conformidade com o '

regime contábilda competência do exercício!

NOTA 3 • IMOBILIZADO DE USO

A Fundação contabilizou a depreciação do imobilizado em uso fio exercício, com

base na instrução Normativa n" 162/98 da SRF.

NOTA 4 - REDUÇÃO AOVALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS

AEntidade revisou o valor contábil líquido dos ativos em relação ao seu valor justo

com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas,

operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu

. valor recuperável, conforme previsto na LeiNo. 11.638/07, Deliberação da CVMNo.

527, Resolução 1.292/10 que aprova (NBC TG01).

NOTA 5 - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A ENTIDADE é irnune á incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C*e seu

parágrafo 48 e artigo 195. parágrafo 7" da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, e

também é isenta à incidência das Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido por força da Lei

No, 9.532/97; Lei No. 12.101/09, alterada pela Lei 12.868/13 e Decreto 8.242/14.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio liquido da FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA

CIÊNCIA ETECNOLOGIA - FACTO è composto de capital social no montante de RS

12.100,00 (doze mil e cem reais) e de Superávíts/(Déficits) Acumulados no valor

de (244.326,19) (Duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e

dezenove centavos).
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ATESTADO DE REGULARIDADE DA FACTO

ATRE
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO MP-ES

28*Proraotoria de .Instíça Cível de Vitórte-ES

Atestado

N" 028/2018

ATESTADO DF. REGULARIDADE - ATRE

FUNDAÇÃO DE APOK) AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA ETECNOLOGIA •
FACTO ______^

lf do CNPJ 03.832.178/0001-97 Eiefcício 2017

Endereço: Rua Wlademiro da Silveira,75, Vitória-ES, CEP;29040-080

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, através de suas
Promotorias de Justiça com atribuição em fundações, tem por
competência realizar a fiscalização e o acompanhamento do
funcionamento e da situação das Fundações localizadas no território
do Estado, por determinação do art. 66 do Código Civil e art. 35,
inciso III, letra "g"da Lei Complementar Estadual n° 95/97.

O MP-ES, mediante as informações e os documentos apresentados,
atesta a regularidade em nome da Fundação supra, relativa à
Prestação de Contas Anual do exercício citado.

11/12/2018
ARLINDA MARIA BARROS MONJARDIM

PROMOTORA DE JUSTIÇA

Rim Raulina Oonçêlv**, 200. Enseada do SuêiMKôria-ES, C£P:29050-408
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Estatuto
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& Folha N°. 1

ESTATUTO DA FACTO 4r,,.., , ' N ' ' Tf.S

CAPfruioi , ' > , . \

DENOMINAÇÃO. NATUREZA JURÍOICA. SSOÍ f DURAÇãV

Art.«3 ck reaerápcas !e,s ao M<5 "rí a'EÃ' -"«"««a í*>«>s cesso<SO«Mi '''S.Jr<íÇ fWf^ir-.oa-ftíü n;^

Wl.oadcs lep^-cautor,^ Detosc, Co.«í4d^™;st:So ««'""W™- *«• qu*1 ate™2iííi%* «\

An 3= •oí«to fundaoo^i começará .0d„ i» de jao*-™ »te™.,» „, ,iia 3: a., n„e!T,B,0

CAPÍTULO II

OBJETIVOS

A-t.«*. No tnmo * trat»rh, , o* « propõe, . FACTO desenvolvei s„M ».vi(to<te. w,íc, COT„ ^...^

t>em Q>™ promover o«endírUo na. dv^^^^""^^ TO,'S ÜU '^-«"^

• m^zvz:^zs:0 e" e,w,,"çfa * ^ •am^ m'•""••"« -»—°•«-*—» *,,
•!!! colaborar com entidades que reaiirem tralhos na sua Unha „c atuação.

IV conceder bolsa de estudo<? pessu-sa no p«,s r .,„ cuter,,.-

V • promover cursos, cm aualauer nive! e de a',*icii«.r ,w»=„.,i,

VI • promover c cstim«:ar a prestação de serviços á co-r-.tm.dade;

_T«c«atowi do Cspw» S.*o -IFÉS. »si ^SUTSÍSSIte; ***"* MUC8?fc- C*,t* r '

'. jmrst.twMade das r-mores,,, em n/vrt munü.fT Q-airaa* e d» pr.vdutividaoe ».»r,do è -,,.,t

X• .•«.^ pro"io«r ,-t'«fus <(C desenvolvimento de le^nolofl.i. «r- n*,^„» ,,^ . ' . -

x;ssrsr^rs,;s,~ir„r-^^^^

FACTO Página N°. Páginas
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Folha N°. 2

2 •')

Xtl! - ewrccre apoiar atividades ias áreas ao radio-0'fusa'oc televisão J ' v A»'"''*4'"
_/ ;• v •--• ••. 'i 'v? •X!V •prestar apc» no -egisfro egerenciamento de propnedade mdustn.,! ontelectuaí. ma-cas erateies. ^ ^

XV •viao-liiar rscursüs de qualquer natureza oara promoção eaosw, 3pesquisa ao -rs.no a,»!m*- - »- \ ?°^«envolvimento de wcwiofl.a no ti-ts. de acordo com oi rerm,;« ,,* ^ "*'sTdV ÓS/Í2/W o "• * ^fe"

XVJ1 - Exercer e desenvolver a;,v,dades de inovação, de c.açâo e de pesquisa oem.r-ca r to-
inclusive, por me» de atividades de w.ubaçâo e de desenvolvimento de rances tecnológicos,

XVUl - *rrrh,r convênios e contratos, ou instrumentos congêneres, com instituições como a rWVÍ)*,r, „,,
Estudos e Projetos - pjnep. 0Ccnsclno Nacional de Desertoivimerto Oent,£o eT"™ócU™s *t
Atentes r,na„ç«ras Ofioa.. de fomento, cor. a f-nandade de dar apo-o . probos 1e enSo pescls"a*
«tensão e de d^nvolvimento institucional cientifico e t«,:noiou,ce. inclusive ,* «estão ,£££," .
financeira necessária è execução desses projetos »-»"~ «~ "*™M *

S!» •E"> s"* atuação, afãCTO nseçwi apoio ainiciativas dè desenvo-vimen» s*-io-»ron6n„Co -..ir..™-
«Sootrvç. e tecnológico. Junto a entidadescom fios comuns ou semelhantes ' " '

tf* * fACT0^ré a *v"nWS© « « promoção mediante o apoio (com destinas*, de verbas> a projetos.rXhwduais ou corvos, criados der acordo com os objetivas epoiít-cas oradas, sendo r^uiãJ ™Tlt
ou exterior, com divulgação, quando couber, de publicaçõesesoec<at.7ad«s.

Vl^SS^tt^l1*^. **frtl,SZ W0 M"»«é"o Público, incumbe ao Ccnseino de Administro eae.T»t«jto *etf«rai ae Educação. C.enc.a e Tecnotog.8 do etpinto Santo, por meio de seu Consto supen~ ~
controle documprimento das finalidades da fundação " ' "

SS» - OSegmento interno da fundação regulamentará oexercico das «tiv.dj.tles previstas neste estatuto

t5° ' ff ''«•«'Olvimef*» de suas atividades, a FACTO obedecerá aos prtnçípios da iewwli.de da
.mp«soal.dade, damoraüdade, da publicidade, daeconomlçidade, da raiaabmdade e daeficiência

CAPÍTULO III
DOS PAHTICIPANTtS

'.ri. So •Os sanxia* 'tes da Fundação íivtdem-se nas seguintes categorias:

i • instituidores •pessoas fís.cas ode assinam hcsoitura publica ae mstüu^e da 'undaçío.

•I! • Colaboradonss • pessoas fecas ou jurídicas que, nas cond,çoes fixadas pcio Conselho de MnmK,rKè<y
venham a teer doações ou contr.bu.cOes isoladas ou periódicas para a manutenção dos serviços e ativdVa«
%J2?%?L? Vt.r r? - ' tU'° * dMÇê0 ""* comr*«--^<> de«« **' wuivawa ao valor, uue »itloedo oor cada mjwuidor, devidamente corrigido por índice oficial.

AVt. 60 -£dever dos participantes da Fundaçêo manter cm *a cs compromissos assumidos Sunio arundoçío
so6 pena de exclusão de seus quadn». ^ ™ ,u •> ..m,».,.

!• o cxe.ixios das hwçíes de Memnrp do Conselho de Adm.n,st.-,)çio e dn Conselho f«se»i nSo será remune-a^o
à m.ià\!&j*Sr titulo, *

ou p.wettu8 ad'Strtb"'Ç*C 0C ,UCr6s' "«"""«í*» o" vantagens 3dirigentes da Fundaçüo, „(, qi„iquc. <0,ma

III- 04 participantes'da rundação. i-wi.«.ve seus tí.rigentes. íão «spondem. n^m mesmo »utJ,id.í..Mn»e«e ,v,r
Mirijaçoes assumidas pela Fundação. '

IV 05 o-irt^santes da lunflaçao. .nc'usive seus clirigentes. se* rcspotisap-lnades por atos .l-c.tns r,,,,- wss,
i-MB^r^atica-em com dolo ou cuipa, prejudicando a terceirusou apropri.j fyndaçio.

0A2 f.':~ —

FACTO
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Folha N°. 3

Art, 7= é dirwtc «os participantes da fundação votar e serem votados oaQ membros do í.onselnç rscay'3,!
Funcjaçâc, conforme Capítulo Vtll. - • /

CAPÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS

Ar* 8; G matrimônio âa cundríÇão scrã cor,stitu;dc peíos benv .móvoiít o* <ro/e< „ ^n^ nv i
i>uss<:ir por meio fie doaçftes ou nc aquisiçies, 'ora e noaçáu cios instituir)—•« a.,? -n—n „•, r
coras mensais, catla uma no v.i!or de R$ 10.00 (aei reais;, pe-+»;5ndo <j~ -y>m. t< m: ~i - t
cem *ea>s), capitai que será intci-ratizadc no prazo máximo tle 210 dia.v

Art. 9C - Constituem rendas da Fundação:

I • as su&veríçÕ«s, delações, contribuições e outros auxílios estipufados em favor da Fundação peta uruác.
inclusive sob nev» formas, criadas ou a serem cnades, pelos f stados e pelos Municípios, i>»m como pessoas.
fís-icas c/ou jurídicas, instituições públicas ou privadas, nacionais ou e-strangeras,

II - as jirovemerttos do* tsíuios ações ou a(.ivcs fínanepe-ys ar ^u-t prepr áxíad? ou de ••>ut>,(v. «ií**mí*ò**í. r?<->
r^dit'.-.

ÍU os uiuírjíos djc n?e !or>í*:n fonsptijitlw;

IV • a* Auferidas de seus bons patnmontftis, as receitas dt? guaíquer natureza, .nçlus«v<? as provmtcte-. da
venda de pubíteaçôes e produtos, remuneração de trabalhos técn»cos, resultado das atividades d<-
comereaiiração, í>u de outros serviços Que prestar;

v • as doaçítes e quaisquer outras formas de benéfica» que ihe *orem destoadas;

Ví • as rendas pfppras de .imóveisque vier a possuir ou de rendimentos supridos d*1 exoioraçôes de bens qu*"-
íefc#;irí?s coriítafíjfT1 a sua administração;

Ví! • as rendas, prpvomentes dos resultados d* sua* atividades:

Ví;i - outras rendas eventuais.

§ lç - Cabe ao Comeino de Admmtst^acáa, ouvstío o Ministério PObítca., a acetiaçSo do coações com ^cargo*:,

§ íe • Para '•eaüzaçáe das atividades previstas no ineso fv\ deste artigo, podcâo ;?r contratados profissionais,
técnicos ou espeçtaHtas.

Art. 10- 0$ 'ecursos fr^ce^os,;3<j fundação, excetuados o* qtíC ícnn&rr» es.peoa! dnsttnaçóo. "ícíjo ap(K:i':r-r;
efusivamente na manutenção e no dese-"ivoivime^e de atividades, mm fim vac propnas e. ouando possive
n;j at^seme de seu patnmômo. Em todos as casos, a apiicaçao- no patrimônio da instituição dev»? ooedecer .t "
pianos Que tenham em vista'.

í r garantia dos investimentos;

!J • manutençab d©poder aquisitivo dos capitai aplicados.

Art. li - As rendas da Fundação serão escrituradas de modo a permitir a verificação de mjn procedência c
rcco^'d*s a «5tat»efeomento-s bancámos, cm contas movimentadas tonfçrmç- prevsto no pa^éo/a^o '•' de
nrrrgo ? j

,*rt |2 A fundação poderá contrai' financiamentos que onerem seus be^s 'frioves, anos aprcv^içáo dü
Conwírtc tíc AdmurüStreçôC- •,

Art, 13 • A aüenaçüo de quakjuer imóvel ú» Fundação, ou permuta vantajosa a ^undaçáo. (iepor«j<-rà or
decisão de Conselho de AdmmtftraçSo. ouvido o Ministério í*úblícc,

Art. M • ?m caso de ext-nçrlo da FundaçÃo. o^ í?ens e dK*»íín.'i sr ní"sfjn«rÃrv ai frxçtífttfo f^d^ra) i*> Fri-.trfr-rt$o
*'tênc-íí í> '"rxnoío^ia do rsprntA Sarito

r*i/r\>C£~'z — "'
0A3 f. --••—

FACTO
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ti Folha,N0,, 4.

4 <)

CAPITULO V

DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS E SUA COMPETÊNCIA

At i^a esfrutum administrativa superior ea r^meaçáe s*tré cnmoosts rto^ çnflüintei; arq^oi /

: • C::-Aí'itv; Jií A4'"ir'í.Erdí.*iii *.^_ '•.

Ari
í! Consctno '"«scal

IIÍ - Diretoria Executiva

/

§ l5 • Os membros eleitos ou conduzidos a compor em suelcuer 6rgao de Administração do runoaçie ssric
empossados independentemente de qualquer caução para garantia do r^soonsabi^iJade de si.* çestan

§ &. • Respeitado o disposto neste Estatuto, a *u"daç<á<3 te^à sua e*sín,itu'.'s orçar- ?af »o'-,ií p o f^nco^-v-r-;''*..-

iricdc # ríit-n"ier píeasmívHf *H ffn!t;:d;kier$. da >ristf.u>ç3o

CAPÍTULO VI

- DAS CONSTITUIÇÕES, ATRIBUIÇÕES C DO FUNCJONAMCNTO

SUBSEÇÃO X i

DO CONSELHO D6 ADMINISTRAÇÃO

A't. :*> O C'>nse^"" -V A<í"-ir.M«a-;;.Ví <- c :>;•!-?.to mv^v? da/:Jrvda<ã>

A^ 17 0 CoriM:tHv'de Adfiímsi^cao orgâc- sjpor=o' da f-u-^daçàc com 09 {ftovts' mer^bfos o-í-^v»*; ..t^s .ri
ssdui^tí1 r.cT>posíçâo

» • 05 íortcü) membros efetivos, cada efetivo com um «.uoíerttc, todos com mandato dç O* íQuatro* ívc-y
!nd>cados peSo Corâseího Superior de Instituto Pedera! de Educação, Ciência e Tecnc!c>9«i do írsw-to Sa^to

K • 03 'mês; ^«mbraü efetivos, cada efetivo com um supio^te, que ^ão csnerçan-i carçjo d? d^eoSo «o l*Ç%
iodes com mandato de 04 (Quatro) anos, ete^os "os termos do Capítuío VU!

!!• •• Cí {um,» mjrn-orc «íetsvo, tonj 01 ;gm) suplente, cor» m^iorato ;!<:• 04 (quaíroi anos e$coir?;,-io ..-r.o
Conseiho de Administração, dentre pessoas indicada» por entidade* opnt^cas. empr^çat-isí-s ou profissionais
sem vincuto com a instituição apo<ada.

§ \Q • O Pre$id«f#e do Consefho será efeito petos seus pares, para mandato tte'02 ítíois) a'K». podando ser
recoüíííjtido e, n-t tua auícocío, assumirá a prestdêr*cia o rnai$ antigo dentre os Conselheiro* og. no caso <iç
«mpwe. o tsais iripse

k 2Z O Conselhode Admini-síraçiio será re^vado Pianuatm^ntc pm 1/2 (metade) de «eus mcmtiroK deíos

íi í" .*• fsita não -usfíicatía « 0J 'tnH) sessões ionseu^va* ou a f>6 csvts) ^'r-rnadrt* ^o rií-xor-cr ^r l,'
'^y*^-- n.fv^s ifn-:f%»>!*;«•i»,'» <i ^"-riií .-•<(.*'.mTvrítiÇt! (ir ^irr-io-o do C^n^o''"';

Ari, 18 • Compete ãí- Cc^s»?!hc dr Adm-^síração

! - aprovar os mepitífos da Dtretona Executiva, D-retor í*i-e»'d*ntc, Difctor C^míf^co <* Dírcto"Ad^ir>^í^«i^".;
^nanceíro, <ndicad©s peto Maqníf»co Reator co í^PS,

n • exerce»' a fiscaíí/açéo suoano*- de patrtmòfHC e dos recursos da Pyndaçáo.

Sfí • au^ivAr o orçamento, a pmstnçAo anuai de contas e o re-!ator'o aas att^idades da fundação, ap^escrita^o*
píHo.Dír-etor- **rest<íente,

;V^jSjHSâííAÇ ofrtt«èr;o dedfrterm^façâo dos •vò^dres dos servços. orodutos e o«ns, oo^rsvo* ds ru»>d*c;*e
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Folha N°. 5

• - *

X;;..,,^^'^^^,^'''"". •- nreV„.,.,.»,,„„, „,.„,„,„„„„ , ,:„«„„,..•„„ „„„„,.,.„..,.„.,. .,.,„ >•

C:or^fj*'..s«nó«>s ríc seu pessn^tf, .' " ' ' ' ' ^fli i.irçtr.,^ M },.^,l£ISi ,i,,Hflw„.. .. ^. „,„

XI» '.-onoKiei- ncmcm *m memí-oi do Conscihc.

XIV . <tscolh*r * d«l'tuir auOltorn •naetf«.n<»»nte.:

I

r^,',,.^'""'" """ <"-'',"uu*- "«•-"<« rtc i".f-n.,„ rt„ r .-,,,„,;,,., ,,,.,- „...„ ,.„,.„. „,..„,.„.,„,„ ,„.,,. „ .

XVIi •m«rt«r o» Ciosmin n«.,l» estatuto e -.o «„,„w.,,K, [nl-rno.

r com yista „ *„«(»(, Kíta, f„Pe,.irylo «l,r wttívo? nl"ín.»?," "?",« '""' <"• -'W«>

su»sacAo ii
OO CONSELHO FISCAL

Art 20 • O Cstwxne fiscal ser» ramp»» dr 03 i>>-*«! ->„.,...,«„ . .
r«<« w* .^«o ^ w ,„UMro) .^™ct?„" ÜTâr^TlZZ™-,,?"''0 '•""" """ "*"•" lu;-"',t"

íU^a^"*°W ^ Ct"'""^ r'S"! »" ««o -'?* S"« <-«. ««< ««'«ato a. «t ,„„.; Jo. !>oriM, „.

It^»-""*5 ^ "",S* Par'' • °—^ r'«" —— reS.d,rr„ » ,,„„aiD,ttlr.xdíK ,,,, eurw

'ssessoaTy*^ •'••' f
- c-'-3 r..'...-- . r . • , . .
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'"•'Folha N°. 6

6 '9 " í'irm"^ ' ^
r <h w sfcj ^-—-

§ 5o Aparticij»aç*o no Conselho Fiscal exclui a participação em auaiouer outra ativi^íaT^rr -s>a1cu< a, A" •
dectsSc ou na sxJrnmistraçâo tia fundação ' fs o^ít1

% x-
Af /!-Compete ao Conselho f-scal: V. n

i i>i.=í./*i i g«ta-.. eL-v-zi^-to/ii-ancn? n» «-.-«dacm

II examinar contas, paianco* c dccumentns da contaniiwa*1, emitido parece- 4aC icw.í-.^r.irwa.- ..-
Ccnseih.c de Administração

§ lc O Cor»!!» fiscal somente deliberará com a presença absoluta de seus mei*'«

SUBSÍÇÃO III
OA DIRETORIA EXECUTIVA '

An. 2; ZOirtnprte Executivo, com rnanoato (te 0<s íqu-stro! unos, aesMjniwa oelc »agriifi>-« Rei'or rio ir«
«nOKionad» a 'ftdreeçio a »prov.;çao do Consumo de Administração, será composra de òl 'três' m»mt>ros n":
rum; Diretor-Presidente. 01 ;m| Ofíior-Ocnríficoe 01 (um) Diretor- Aamir,istTat!vo-rin«ncè"0

i Io - Osmembros do Conselho <íe Administração nio poderio farer parte da Oireton» Executiva

5 io - ADiretori» Executiva pode-á ser destituída, parcial ou integralmente, em votação secretade. noi»™
Iti ides terços) 80 total do» membros do Conselho ae Administração, em reunieo especialmente convocada
para este r*m,

Art. n • Compete a O.retona Executiva;

|s especm -o'—'m oj-e-aco-M^ t .iMj^.-nst-at vas neressa"»? as am/niades -•« fun^atao,

ií - cumpni e faa1. cumprir q Estatuto o ».ecimento íftfcmo e as normas df.i<b*rnW35 oeio Cnn^iV -."
Administração;

íli - submete^ an Conselhode Administraçãoa cnaçào de ovçêes superiores •» locais;

iv - autor^ar a realização de convênios, acordos, ajustes e contratos, que n,5o constituem ônus ac acordo fom
seus obiettvos

V-autorizar a reatjjaçio deconvênios, acordos, ajustes e contrato*, nueconstituem dnws. de acor-o c;m seus
ofoietives. ouvido o Conselho de Admin.straçào; .. ,

VI - preparar balancetes mensais e a prestação anuas de contas, acompsnnados de retatanos patnmor-.M-s >•
financeiros, submetendo-os. em seguida, com parecer do Conselho Fiscal, ao Conselho de Artr-inutreeio r»
intermédio So «residente do Conselho Fiscal,

VII • p-por, ao Conselho de Administração, a participação em condomínios, no capital ae cooperativas r«
outras empresas,

VIIí - propiciar, mm Conselhos de Administração c- Fiscal, por intermédio *- Oiretor-Pr«idenre. .;«; por p»>oas '
por »!«.• rses-anatías-, as .nío.-maçoes e os meios ~ecessar.es ao eficiente desempenhe- j'e sitas atr o-jic*»?.

ix - submeter. a.o Conselho de Aemmistraçac, a diretriz da política ae pessoal da 'úndaçáo.

X - submete», à apreciação rio Conselho de Administração, a cr.açéo e .. extinção de órgãos aumams .<*
Diretora ' . ,

§ l" - Caberá a Direto™, por meio de 02 {dois) tle seus membros ou de 31 (um; dê seus memoros com c:
;um} procurador designado peío Dtretor-Presidente, assinar, sempre cm conjunto, documentos referentes «••
9<ro de negócio*, tais como;, chenúes, endossos, ordem de paoamento, títulos de cr*dito.e aua-saur-
documentos oue aovofvam responsabilidade social

* 2" As decisões da Diretoria executiva serão tomadas cor maioria -cie votns dos mçmh-o; p-cscu.vs
tiiwndo, ao Oiretor-fresidente. o vuto ordinário e o de desempate c o tlitito de vete

§ 3° • Quando ocorrer veto, o Diretor• Presidente recorrer» -ex-o-Tico" ao Conselho de Aomin.str»eAo
"*"""'--—insivo.

ft<7Knsàí!í^£v
ASSESSOR

C.1,3 t.r.-J," ' ' x' ' ' ' -
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ifSFOLHAN0. 7

? Q

SUBSEÇÃO IV

DAS ATRIBUIÇÕES DO OtStETOR-PRESIOENTE E OIttETORES "

•".-••t .-^ ;.r.*h.rieti* .vr. n,.^tor.^'x;si-Jo^i.e

I • administrar todas as atividades da Fundação.

II 'cumprir e farer cumprir o Fstatuto, o «eg.mento interno e as normas em vigor n, f-uodaçã- „ ,« ,„. „,.».•
do Conselho de Administração, deConselho Piscai c daDiretor» Executiva, ' '"'"^e*

I" - convoro' e prós.*-' as reuniões da Diretoiiu F.etyiív»,

IV aesi-jnar o Mretor que o substituirá emsuasausências e im«oim«.toseventuais,

V- assinar oscontratos ee convênios, eonsórt.os. serviços, ajustes oude quaisquer moda-idades de .-.roreos
com-entidades publicas e pr.vadas ou com pessoas fitrcM. com intuito de asseL ar aX^a^aSZXi
íSta FuW,SC*°' "»**"»«» - onentaçío estabeteoda pelo Can«,ho de ãn*w£?c™Zfâ^™

Vi • manter contatos e desenvolver atividades junto a entidades oúbf.cos ou pnvarías oa-a obtéoci- de
recursos, doações, empréstimos eestabelecimento de acordo* e«ovemos que b«ner.rirm á^-.«çte

Vil ,».:-;-;,, promjver, «jr-i, tr.srVe-.r >• ::iscí"-sar e-icvegíidos ria fundação r-wv ,-„,« ,i,.vii-»- ,.'
-,>!'-<^i!-E.-,'i oc s^us oii^os. de .iccníu (.í;m o i5r*;i-i-T*eotv. iiiie.-.o * ""

Víli 'eprescnt* » fundarão «•», ».7í ou 'oradeie podendo delegar «eu «mbu.tao crn caseie»cc..V- . ,-
constituir mandatários e procuradores; '

íiioiSTnS;!?!!,^*0 ^ Aam,mstra«io- "*"* »divulgação dos resultados de estudos -esteados «.aFundação, semcomo a respeito de comercialização ou transferencia e -imow how* oar* terceiros

At ,'S Compete ao Diretor-Cientifico e ao Dwtor.Administrativo-Fmaneewi -

I rartitipar cias aeiib*'í*çòe'* e decisões da Diretoria Executiva;

BV^^ndaçfc'C",^" ' 9*ren"í" ""• «""»*»« «a '«» *"» « atuação eas unidades a* estrutura emanar.,-,,*'

II! ! executar outres encargos que lheforem atribuídos pelo Diretor Presidente,

organizar o planu geral de trabalho, e'Sne-er „ propostaorçamenta-,* anua' e coatnoqw-i,, -i, ™„,
.-« -sreas de atuação, suometendo os oCimrona Executiva wm ao-w-Mo ao ,-.3.,,etnr, r* M;ÍJ

:t E«.m.T«»o aos diretores, mediante automação do Oreror-c-sidenre. de.e-iw flWw.„r,„ ,, , ,„,..
'0'fflr.outorgada?.Cem coma as de tjue fite o Artigo 2; ' "' ' '

Art, j; - Os Diretores, no imbuo de suas Dlreíenas. indica»»» ae Dir«or-Pr«,dente seu< í-,ostitti'o< aar,atuarem em suas ausências ou impedimentos, para gue este c« designem s^strtu.o» .»<-»

CAPÍTULO VII

OO ORÇAMENTO EDA PRESTAÇÃO DE CONTAR

•VWS Ate o0.3 30ítnnta;de«temorodecada «m, o Diretor P^rfe-to da Duetona E,e,-ji.v
-Ii.l C.OnSn.no de Admi-iiSt-^C^o .1 proposta UrCSirenriir,;. gnifs p^rt o .-mi- moinou "ii e-.*i *
iC;í3irid^mente. .js despesas --.orTi.itit.es e de cfioiíai

5 1» - Na elaboração do orçamento, serãoobservadas as normas gerais <te Direito finanrrrirri

!v.

ííe s

Art

Ftmaé
Asses$'o/í7

0,;,5 e

-i,V

a ^oresen-.am

/
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Folha N°. 8

8 9 'to***':'.?, f\

—y
.* nrnfí'-*r.í'é c^Tt^^-fa^a $er» tusM^dii "Om 3 tnd^xÃO d'-r* pianos t'.c *<•&!;-,<"••(:. c -,"*£r> ; ii*

=í!í! i>'i-n»Yséí'íivr;>_ -.vo pO'..30"'!o mai^^r dcsc^^-i* salví st- fi»MSí;ifíi*r os rx*«.fv";i ví» rcí.yr*vjs

§ *o • AüTOYAdO c orçamento ou transcendo o pra.1-^ tfxatío fx: parekji-Ãfo a-ilenoí-.wm que s^ tenha v-r^ííc.jda
.1 «provaçào, fie» o Direto»--Pr^dent* suto^rado a realizar as despfsss previstas \»„

§• T>c • £ veda-da a aplicarão dos .-«wsoç patrimoniais da Fundacác em ,*ç6>*, coras c* oü^ü-içOcp de e"nf;.-e\«*
ot; entidades niafrta n«dnras ou vme^iadas. de oiçum modo, aos mrmb<-os tis Pu-Hiac.ita. be-"< Cíilrx> 1 vvh:d^
m; ge^tá-x pc?cs meados, do"5 ^"eru^os' ds Kmtíoçao

A-- >"* • í. -'ÇçtUíãc de conta* «irnui sf* í*«T*s a-s Cs«icl^ô ce Acjf-.t^faç/»?]. ate c ..'fi^o d>a :fc -~n(*:, ..V ,>•-•••
$•>••. *fno r^r^wcuíivo e conterá, o^r-fe out^s, :>s sequtm-es eicnentnç

,-. - ^.alnrvçc rviffír*!;?*"«.'*!

b •• Dernoost<•&;£»© do resultado, do e*i*r-r,x>o,

c • hoías e*pMtativas das demonsirações finarçpjrav'

d - Qífâíiw vcí^pôrarívc do orçamente reatado.

*a •• P»rer-^ tí:> CtSP^eíno p>s£ai.

P&ràQf&ç UmcC'" Oepots de aprcív^-do:, ix*i>~> Cortçeihc de Arfmfn^acào, o rcí-etõ^o da» atividade?, c a o-y*í**;£•:.•
de trontas *çfá<} fSncarrannadoç ao M-mstéro Puphco,

CAPÍTULO VIJI

DO COLÉGIO ELEITORAL t DA FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art 30 • O Csfégte Editora, será constituído pe'c Magnmco «ene, todos os Prò-tottorps da eyírwt^a
adrrw"iiít*•*?.*va díí IFfrS, mstiíLíido^es e membros da Pundaçâo, contanto que náo *-esu?íe *>«"< ^luitipítíic^d'.' de
veto pnr ,irrs mesjno eifrto».

An H • O Cü'éf;o Bo-tírai. í o r>atuído confp^e o An>qo 30, eíegerá Oi fUèiv; membro*, dv Cnrw^r c
Admirnsfra^eíu e toílo 05 ^cmfcro-s da Corwrtfs fincai

Art. 32 - A eíiHça© prevista no artigo antpnor scá ^eafíiaíí». por meio d» votação f-ocr^ra, «tr reunido Mra ta-
frm, convocada et presidida peio Pr*»sidentç ctô Cor«s«írio de Administração, ate "30(tnrtta) dias a^tc? tíc térmmo
dos respectivos fínartdatas Ou dentro de 60 ísessertta) dias para co^oícmentaçèo de mandato, em case de
vacância por ôutr» m<rt'vo.

^ ;* • A f-QurnSo rttbzàr-se-à mediante corrvocacão por edttat publHratío em jornal de grande círcüiaçÃí?e r"i/a«<-
em quad-w. d^ â¥iso< da Sed«da Fundação, do Compus Sedee dor. <Jema« í>mp? dó 1PES e pv cart* d^.-^^d-í
ví cada r^ambrü do Cpí^çio fjííifcjraí, com antecedência, nimfna, de 08 (cito; dias.

§ 2* • A reumart >Astíi!a' *c-á. e^' pr.m^ra c^a^ada, no ha^nd esi puJadp. :om fl yre«;nçü <:e. ''o ••nuwrm. ;_.- •-
(tíGi$ te^Oft}. dos rr.r^^I*r;^o^ do Co!<*yíí3 f^ieiíorai. <*, **n secunda mamada, V"T<a rn.nutos ^;>0'i çofíi au^iqu^*
numero de membros

%3* - Serão tonsutíéí-adoç èíeKo*; c> membros QtJ« obnvcr*rr » m^tono cos votos do*» rírt?«enres.

§ 4* • No caso de empate ^<a votação, st,fà considerado pleito o mempro ^3*5 a^t^go» pers^í^dt^ c ^mí%>rp. -•

CAPtTUtO.IX

PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Art. 3> • O regime de traba!^o do* empregados- dá Fu^daçé? ** u <ía CDnsoIk',açaodí-s tais de rraoa^o, C^ ' u\i
estobetecKto por contrato de socaçêc de serv^os, previstos no rcxiigc Ova fV^asHei-p, mediante íxoa-v>o ne
selcçftft pubíscado .«rn jornal- de grafíd#'ctrcufação.

remand
asssssor'.

c.s.3 r ~
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Folha 9

9/ 9

Art. 34 -Opessoal da Fundação regide pela Consolidação das Leis dó iraBano C: * »r« eneuadrado rj c-„r,; '£ V5
se í.arj0< c 5j.i3r.os da fundação, aprovados sxlo Conselho oe Administração

i-J "•""•' >'•••• Aé%tV>% *

.. .......„., .-- . it" w*.

Parágrafo Un,Co •Para execução de tarefa? temooránas, poderão ser contatadas pessoas fisieas au jundiças

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES PINAIS f TRANSITÓRIAS

Art .35 No caso de falecimento ou de alistamento definitivo de qualquer memoro a.
Aomm,str»çao ou Conse'ho Fiscal, assum.rà o seu suplente, «ue completará 3 mandato.

C -Onii^rio. dl?

Paríorafo umeo - Qcorrw-«o também a vaga flo suplente, proceder-se-á à escolha de seus substitutos -x»
termos do ;waoituio VJIÍ,

Art. 36 • A Fundação extingui^se-á;

I - pela impossibilidade de se manter.

!! • peta mexeauibilidade de poder cumprir ÍU8 finalidade,

Art. 17 • AFundação só poderáser extintacom a aprovação p»r« tai fim, de, no mn.no, 6'7 'seis sétimos' do
total dos membros do Conselho de Administração, por meio de votação secreta, em reunião oa-a tal rim; aoes
rjnsuMa aosinstituidores e aoscolaboradores em reunião convocada especialmente para talkn

Art. 38 - ADiretoria Executiva tomará todasas providências para promover.o registre da fundação emorejãos
reprasentativos profissionais e em outras entidades que guardem afinidade com as mencionadas no atim m,
deste estatuto,

An. 39- Opresente Estatuto entrar* em vigor após sus aprovação pela Assembléia de Cnaçie d» fyjaçac ~
seu Reoistro Civ.tde Pessoa Jurídico e peio Orgâo Competente do Ministério Mollco

Art 46 - AFundaçlo nSo participará de qualquer atividade político-partidária ou nüigiosa.

An. a j o Conselho de Administração designará, na data da aprovação deste estatuto, uma comissão sara no
praio Ge !30 3*5. nediçir o ítruimento interno da fundação e definir « condições ae funcionamento do nr-
zero sia furKiaÇSo.

x

-»araorafo úmec - At* a ediçio do Sedimento Interno, o Conselho de Administração v«:#r se-* ••»• normas
provisórias, nio se exigindosua posterior 'atifiçaçào

Art. 42 - Dentre os membros eleitos e empossados 'na Assemoléia de Criação aa fundação para o pr,me,r.-.
Conselho de Administração, os dois que tiverem o menor numero de votes, terão excepcionalmente mandato
dedouanos, devendo ser substituídos na primeira renovação bianual, prevista noparágrafo 3o doAr». 17

An. 43 - Na data da aprovação do presente Estatuto, sio memoros Instiru.dcres da Fundação, as pessoas
*v-cíií relacionadas e assinadas em «nexo.

Ftrnar.i
ASSESSi

PU." ZE
0'3 f
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8. CONÇÜJSÃO,

Este Relatório dé Gestão procurou evidenciar, de forma transparente e

objetiva, os projetos desenvolvidos e as ações executadas para atender aos

propósitos para os quais a FACTO foi criada, explicitados em sua missão e

visão.

As atividades transcorreram com firmeza e foram devidamente documentadas,

o que possibilitará a continuidade desse importante trabalho de apoio aos

projetos de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional,

científico e tecnológico e de estímulo à inovação às Instituições apoiadas -

IFES; IFRO; IFSP; IFPE; IFMG; IFMS; IFAC.

Em 2017 a Facto preparou-se para administrar vários projetos que estavam em

prospecção e devido a isso, efetuou investimentos em mão de obra qualificada

e equipamentos para atender as demandas vindouras. Com isso, o seu custo

operacional no final de 2017 teve impacto no resultado final.

Em 2018 a FACTO havia prospectado vários projetos, os quais gerenciaria.

Para execução de tais projetos foi necessário manter o investimento e a

estrutura criada em 2017. Entretanto, devido a vários fatores externos, muitos

desses projetos que seriam executados em 2018, foram postergados.

No segundo semestre de 2018, a administração da FACTO adotou medidas

técnicas com o objetivo de reduzir todos seus custos fixos, ou suspende-los até

que a situação do ingresso de novos projetos fosse concretizada. O resultado

dessa ação só poderá ser claramente visto em 2019, quando os custos

operacionais se refletirão menores do que em 2018 e a captação de novos

projetos e as parcerias em andamento, permitirão à FACTO voltar ao equilíbrio

contábil.

É importante salientarque a Facto encerrou o exercício de 2018 com todos os

seus compromissos financeiros honrados junto aos funcionários,

colaboradores, fornecedores e parceiros.
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Vale ressaltar que a Facto é uma entidade sem fins lucrativos e como tal não

visa lucro. Assim, haverá exercícios em que apresentará resultados

superavitários e exercícios em que apresentará resultados deficitários.

A administração da Facto segue comprometida com a sua continuidade e com

o devido cuidado na gestão dos seus projetos.

A expectativa é que em 2019 a FACTO aumente consideravelmente o número

de projetos gerenciados, buscando assim autossustentabilidade, o que gerará

benefícios diretos à sociedade acadêmica, docente, discente e pesquisadores.

Vitória - ES, 24 de maio de 2019.
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Klinger Ceccon Caprioli
Diretor-Presidente da FACTO
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