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Anexo "D" ao ato n. 5215/3516 do número de ordem do TABELIÃO DIEGO 

FERRARIO 

E S T A T U T O 

“ROSA MÍSTICA FONTANELLE” 

Artigo 1º - Natureza e localização 

A Fundação "ROSA MÍSTICA FONTANELLE" (de agora em diante Fundação) é uma 

Fundação de religião e de culto, reconhecida no ordenamento italiano, em conformidade 

com a legislação pactual, e instituída de acordo com o decreto do Bispo de Brescia de 1
o 

de janeiro de 2014 (Prot. n. 31/14) de acordo com o cânone 1303 §1. 

Tem sede em Montichiari (Província de Brescia), localidade de Fontanelle, em via 

Rampina di San Giorgio n. 24. 

A fundação não tem fins lucrativos e não pode distribuir lucros. 

 

Artigo 2º - Finalidades 

A Fundação persegue objetivos de religião e de culto. Tem o objetivo de promover e 

divulgar, no respeito da tradição católica e do Magistério eclesial, a devoção à Nossa 

Senhora iniciada em Montichiari desde 1947, que prosseguiu na localidade de 

Fontanelle de Montichiari desde 1966 e depois largamente difundida no mundo. 

 

                                           Artigo 3º - Atividades 

A Fundação, reconhecendo que o exercício do culto está submetido à autoridade da 

Igreja diocesana e universal, colabora com os sacerdotes encarregados do culto na 

localidade de Fontanelle, a fim de valorizar a dimensão mariana e batismal nas 

celebrações litúrgicas e nas manifestações da piedade popular, com orações dirigidas 

principalmente a impetrar as vocações, à santificação do clero e dos consagrados, à 

conversão e à penitência na remissão dos pecados. 

Em especial: 

a) promove as manifestações de culto e de devoção à Nossa Senhora da Rosa 

Mística na localidade de Fontanelle, também se responsabiliza por preparar tudo o 

que  é necessário para oferecer uma acolhida digna aos fiéis que para ali se dirigem 

por motivos devocionais, pela particularidade do local; 

b) cuidar para que tais manifestações de devoção por parte de indivíduos e de 

grupos se desenvolvam em autêntico espírito de oração, sacrifício e 

penitência; 

c) predispor medidas adequadas para prevenir comportamentos e/ou 

manifestações contrárias à ordem pública e ao respeito do local das pessoas; 

d) dar continuidade à atividade de arquivamento e de estudo a respeito dos fatos 

devocionais e os testemunhos que tornaram e até agora tornam a localidade de 

Fontanelle um lugar de culto e de oração mariana, também recorrendo aos 

conhecimentos e às experiências dos Sócios fundadores da Associação Rosa Mística 

Fontanelle, reconhecendo que qualquer juízo definitivo a esse respeito é de exclusiva 

competência da Igreja, de acordo com as normas do direito canônico e o seu 

Magistério; 

e) tomar providências, sem fins lucrativos, para a tutela das atuais características 

ambientais e de designação de uso da localidade denominada "Fontanelle". 



 

Artigo 4 º – Atividades instrumentais, acessórias e conexas 

Para o alcance dos seus objetivos a Fundação poderá, entre outras coisas: 

a) desenvolver, em via acessória e instrumental para atingir seus objetivos 

institucionais, eventuais atividades, inclusive de natureza comercial; 

b) colaborar, participar e promover associações, órgãos e instituições, religiosas, 

públicas e particulares, cuja atividade, mesmo de caráter comercial, seja dirigida, direta 

ou indiretamente à promoção da finalidade de religião e de culto e dos objetivos da 

própria Fundação; a Fundação poderá, caso julgue oportuno, participar também da 

constituição de órgãos acima mencionados e estipular acordos para ceder a gestão de 

parte das atividades. 

 

Artigo 5º - Património 

O património da Fundação é constituído pelos bens móveis e imóveis conferidos pela 

Associação Rosa Mística Fontanelle para contribuir na realização de qualquer legítima 

intervenção, mesmo estrutural, apta a facilitar as manifestações de culto em honra de 

Maria da Rosa Mística, de acordo com as intenções dos doadores. O património pode 

ser acrescido por efeito de sucessivas devoluções de bens móveis e imóveis após 

deliberação do Conselho de Administração. A Fundação retira os meios económicos 

para o alcance dos seus objetivos estatutários de rendas de bens patrimoniais, de coletas 

ordinárias e extraordinárias, de eventuais heranças, doações e oblações, e de todo modo 

de qualquer legítima aquisição de bens em conformidade com o direito canônico e civil, 

seja nacional que internacional. As rendas e os recursos da Fundação serão destinados 

exclusivamente e diretamente, sob condição resolutiva, ao funcionamento da própria 

Fundação e à realização dos seus objetivos, de que trata o precedente artigo 2º. 

 

Artigo 6º - Exercício financeiro 

O exercício financeiro tem início em 1
o
 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de 

cada ano. 

Dentro desse prazo o conselho de administração aprova o balanço económico de 

previsão e até o dia 30 de abril sucessivo, o balanço final. Os órgãos da Fundação, no 

âmbito das respectivas competências, podem contrair compromissos e assumir 

obrigações nos limites dos recursos do balanço aprovado. 

É proibida a distribuição de lucros ou excedentes de gestão, bem como de fundos e 

reservas durante a vida da Fundação, a menos que a destinação ou distribuição sejam 

impostas por lei. 

 

Artigo 7 º - Órgãos da Fundação 

 São órgãos da Fundação: 

- o Presidente 

- o Vice-presidente 

- o Conselho de Administração 

- o Tesoureiro 

- o Conselho dos Revisores das contas. 

Todos os membros dos órgãos da Fundação permanecem no cargo 5 (cinco) anos e 

podem ser reconduzidos. 

Todos os cargos são gratuitos, exceto o reembolso das despesas autorizadas e 

documentadas. 

 



Artigo 8 º - Presidente 

O Presidente é nomeado pelo Bispo diocesano de acordo com a normativa canônica, 

por proposta dos membros do Conselho de Administração. O Presidente é o 

representante legal da Fundação; dirige toda a atividade da Fundação e preside o 

Conselho de Administração. O Presidente tem poderes de ordinária administração, bem 

como os poderes de extraordinária administração que lhe sejam conferidos pelo 

Conselho. Em caso de urgência, pode tomar as oportunas providências, relatando-as 

tempestivamente ao Conselho para as necessárias ratificações. Redige o relatório sobre 

as atividades da Fundação que acompanha o balanço final anual e os apresenta ao Bispo 

até 31 de maio de cada ano. Além disso, submete ao Conselho de Administração as 

linhas gerais do programa e as iniciativas específicas que fazem parte dos objetivos da 

Fundação. Em caso de empate, o voto do Presidente será decisivo.  

Para os primeiros dois mandatos de cinco anos, o Presidente nomeado será proposto 

entre os membros que já fazem parte do Conselho diretivo da Associação Rosa Mística 

Fontanelle na data atual. 

 

Artigo 9 º - O  Vice-presidente 

O Vice-presidente é nomeado pelo Bispo por proposta do Presidente, entre os membros 

do Conselho de Administração. Colabora com o Presidente, segundo as suas 

diretivas,para a condução ordinária da Fundação. 

Substitui, em caso de ausência ou de impedimento, o Presidente, exercendo os mesmos 

poderes. 

 

Artigo 10 - O Conselho de Administração 

O Conselho de Administração é composto pelo Presidente, e por um número par de 

membros, a escolher entre seis e oito membros; eles são nomeados pelo Bispo por 

indicação do Conselho de Administração cessante ou em exercício em caso de 

substituição de membros individuais. O Conselho de Administração, para os primeiros 

dois mandatos, deverá ser paritariamente representativo das seguintes instituições: a 

Diocese de Brescia e a Associação Rosa Mística Fontanelle, representada por membros 

que já fazem parte do Conselho diretivo da Associação Rosa Mística Fontanelle até a 

data atual ou indicados pelo mesmo. Compete ao Conselho de Administração: 

a) aprovar as linhas gerais do programa e as iniciativas específicas que fazem parte 

dos objetivos da Fundação propostas pelo Presidente; 

b) aprovar o balanço previsional e o balanço final anual da Fundação; 

c) deliberar todos os atos de administração extraordinária, incluindo atos ou contratos    

  de qualquer natureza necessários ou úteis às atividades da Fundação; 

d) conceder eventualmente ao Presidente alguns poderes de administração 

extraordinária; 

e) conceder eventuais poderes para âmbitos de atividade a responsáveis nomeados 

pelo Bispo; 

f) propor ao Bispo diocesano eventuais modificações no estatuto. 

Nas sessões do Conselho de Administração participa o Tesoureiro com funções de 

secretário e sem direito de voto. 

 

Artigo 11 - Atos de administração extraordinária 

Para a validade dos atos de administração extraordinária deliberados pelo Conselho de 

Administração é necessária: 



a) a permissão do Ordinário diocesano de Brescia para os atos de que trata o cân. 1281 

do código de Direito Canônico; 

b) a permissão do Bispo de Brescia para os atos de alienação ou prejudiciais do 

património no valor compreendido entre a soma mínima e a soma máxima 

estabelecida pela Conferência Episcopal italiana nos termos do cân. 1292; 

c) a permissão da Santa Sé para os atos de valor superior à soma máxima. 

 

Art. 12- O Tesoureiro 

O Tesoureiro é nomeado pelo Bispo diocesano por indicação do Conselho de 

Administração.  

O Tesoureiro: 

a) cuida da contabilidade do património e dos fundos da Fundação, bem como das 

contribuições que chegam a ela; 

b) prepara o balanço anual, o balanço previsional e o final e os apresenta ao Conselho 

de Administração para a aprovação; 

c) cuida da manutenção dos registros contábeis; 

d) desenvolve funções de secretário do Conselho de Administração e da própria  

    fundação. 

 

Artigo 13 – O Conselho dos Revisores das contas 

O Conselho dos Revisores das Contas é composto de um a três membros nomeados 

pelo Bispo diocesano, por indicação do Conselho de Administração. A tarefa deles é a 

de garantir a exatidão da gestão administrativa, controlar a contabilidade e a exatidão 

do balanço final e apresentar o relatório anual, até 31 de maio, diretamente ao Bispo 

diocesano. Os componentes do Conselho podem assistir as reuniões do Conselho de 

Administração. 

 

Artigo 14 - Extinção 

Em caso de extinção, revogação do reconhecimento civil e em qualquer outro caso de 

cessação da Fundação, o património legitimamente possuído pela Fundação será doado 

a Entidades similares, a Instituições Eclesiásticas ou a Fundações de culto e de religião 

caracterizadas por uma devoção especial à Mãe de Deus, de acordo com o julgamento 

exclusivo do Ordinário diocesano. 

 

Artigo 15 - Norma final 

Modificações neste Estatuto podem ser realizadas apenas pelo Bispo diocesano, com 

parecer favorável do Presidente e do Conselho de Administração ou por proposta deste 

último. 

Para assuntos que não tenham sido expressamente previstos por este Estatuto, aplicam-

se as normas do direito canônico e, pelo previsto pela normativa pactual, da legislação 

italiana. 


