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No me/ Ra zão So cial:
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Ano Referên cia :

2007

Data En vio:

23/06/2008

Nú mero Re cibo :
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Prestação de Contas
Tipo Relató rio:
I den tificação
Nome/Razão Social:Instituto Tamandua Synapse Cultural
CNPJ:07.579.027/000120
Nome Fantasia:Instituto Tamandua
Endereço:Avenida Ataulfo de Paiva 135 sobraloja 302 Leblon
Cidade:Rio de JaneiroUF:RJCEP:2244000
Telefone:21  25371211Telefone 2:21   Fax:21  25374876
Email Entidade:jworcman@synapsebrazil.comSítio Eletrônico:www.institutotamandua.org.br
Natureza Jurídica:Associação
Tipo de Estabelecimen to
A Sede da Entidade é:Alugada
Estatu to / Dire toria
Do cumen to Le gal de R egistro (Estatu to)
UF:RJMunicípio:Rio de Janeiro
Cartório:OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Data do Registro:15/07/2005Livro/Folha:A50
Número do Registro/Matrícula:214873
Co mpo sição da A tu al Direto ria Estatu tária
Houve Alterações na Diretoria no Exercício Anterior?Não
Mandato da Atual Diretoria:Data Início:06/06/2005Data Término:05/06/2009
Representante Legal da Entidade:Julio Worcman
Cargo :DiretorExecutivo
Profissão:Jornalista
CPF:372.957.30710RG:35935006Órgão Expedidor:IFP
Sexo:M Data de Nascimento:08/11/1956
Nome da Mãe:Silvia Barach
É Funcionário Público?Não
Exerce na entidade função pela qual recebe remuneração?Não
Se sim, qual a função exercida? 
Demais dire to res da Entidade

Nome do Diretor:Faliny Barros Rezende
Profissão:Produtor cinematográficoCargo:ViceDiretora
CPF:845.529.99753RG:081109142Órgão Expedidor:IFP
Sexo:FData de Nascimento:14/04/1966
Nome da Mãe:Selmar Maria Barros
É Funcionário Público?Não
Exerce na entidade função pela qual recebe remuneração?Não
Se sim, qual a função exercida? 
En tida de s Man tidas
Ou tro s Departamen tos
Lista de Fina lidades P rincipais de A co rdo co m o E sta tuto , Organizadas de Fo rma
Crescen te de P rio ridade
Finalidade s
Outras
Educação
Cultura e arte

formas
Infantil,

de
Fundamental

e

Educação/Ensino
Média

Lista de A tividades P rin cipais de A co rdo com o Estatu to, Organizada s de Fo rma
Crescen te de P rio ridade
A tividade s

Formação
Mídia
Preservação Cultural e Histórica

de
e

Multiplicadores
Comunicações

P ú blico A lvo
Públicos de todas as faixas etárias no Brasil e no exterior carentes de acesso às informações sobre a produção
cultural brasileira em geral, atendidos através de projetos de catalogação e difusão por meios digitais
(Internet).
Outras
ONGs
Crianças e adolescentes

A lte raçõe s Estatu tária s
Houve alterações estatutárias no exercício anterior?Não
Dado s re lativo s a eventua is alteraçõ es esta tu tárias da Entidade o co rrida s no ú ltimo
exercício
Recu rso s H um ano s
Quantidade de pessoa s qu e co labo ram co m a entidade
Co labora do re s
Quantidade
Fu n cio nário s:

2

Estag iá rios Remu nerado s:

3

OSCI P  Dire tore s Remun erado s:

0

To tal de P e ssoal O cu pado A ssalariado :

5

Vo lun tário s P erman en tes:

4

Vo lun tário s Even tu ais:

1

Estag iá rios Não R emunerado s:

0

To tal de P e ssoal O cu pado Não Remu nerado :

5

Trabalhado re s Au tôno mo s:

4

A tivida de s
Apre sen ta ção :
O Instituto dedica seu foco a promover a catalogação e difusão gratuita de informações da produção cultural
brasileira por meios digitais (Internet). O principal projeto em execução até o momento é o website
www.portacurtas.com.br, patrocinado pela Petrobras, que realiza a catalogação e difusão pública da produção
brasileira de filmes de curtametragem, com um módulo pedagógico que atende a escolas da rede pública em
todo o Brasil.

Deta lh amen to A tividades
Descrição:
Projeto Porta Curtas (www.portacurtas.com.br): Projeto de catalogação e difusão gratuita da produção de
filmes de curta metragem brasileiros na Internet, em atividade desde agosto de 2002. Pensado inicialmente
para catalogar e exibir 100 títulos da produção de filmes de curtametragem brasileiros, o projeto superou
todas as expectativas desde o início, e hoje conta com um universo catalográfico amplo e muito utilizado pelo
público em geral. Tornouse a maior referência brasileira para o formato na web. Patrocinado pela Petrobras
desde o início, é hoje um dos Projetos Continuidade da empresa. Inicialmente criado pela empresa Synapse
Brazil, desde 2006 passou a ser gestado pelo Instituto Tamanduá Synapse Cultural, com a inauguração das
atividades pedagógicas do projeto.

Objetivo:
Com o objetivo de propiciar a difusão do filme de curtametragem brasileiro em larga escala, o projeto Porta
Curtas atua em duas frentes distintas e complementares: catalogação e exibição gratuitas das obras na
Internet. Através da disponibilização de fichas catalográficas ricas (com informações completas sobre as obras,
incluindo título, minutagem, ano, gênero, elenco, ficha técnica, informações sobre festivais e prêmios, foto e
até roteiro), o site é referência para um público vasto que cada vez mais toma contato com uma produção até
hoje pouco difundida. A exibição gratuita via Internet permite que o filme de curtametragem brasileiro
ultrapasse as fronteiras dos festivais e mostras específicas, alcançando qualquer ponto do globo através da
web. Uma inovadora rede de parceiros de difusão coexibidores aumenta ainda mais o alcance, uma vez que os
filmes são utilizados como complemento editorial pelos mais diversos portais, sites profissionais e páginas
pessoais.

Público Alvo:
Públicos de todas as faixas etárias no Brasil e no exterior que venham a ter acesso à produção cultural
brasileira em geral através de projetos de catalogação e difusão desta produção em meios digitais (Internet).
Organizações/Movimentos
populares
Crianças
e
adolescentes
Mulheres
Idosos

Família
Outras ONGs

Resultados obtidos:
 Acervo: no início do serviço, em 2002, o objetivo era catalogar e exibir 100 filmes de curtametragem
brasileiros. Ao fim de 2007, já contávamos 4.200 fichas catalográficas ricas, além de 450 curtas disponíveis
para exibição gratuita.  Apenas em 2007, foram registradas 4.116.243 visitas equivalendo a 24.385.691
visualizações de páginas de informações por usuários. E desde a estréia já registramos mais de 11 milhões de
visitas, resultando em quase 68 milhões de páginas visualizadas.  Exibições: o ano de 2007 registrou
2.245.489 sessões efetivamente iniciadas por espectadores. Desde a estréia do projeto, em 2002, foram
atendidos mais de 8 milhões de espectadores de curtas. O Porta Curtas recebeu 679.803 visitas de 172
municípios e localidades do Brasil e 38.234 visitas originadas de cidades de 133 países diferentes, no ano de
2007.
Período de realização:01/01/2007 a 31/12/2007 (atividade contínua)
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:1.200.000
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 
Nº de beneficiários não gratuitos: 
Nº total de beneficiários:1.200.000
Percentual da gratuidade parcial:0.0%

Descrição:
Curta na Escola: A idéia de incentivar o uso de curtasmetragens brasileiros como material de apoio em salas
de aula já existia desde o início do projeto Porta Curtas, em agosto de 2002. Desde março de 2006, colocamos
a idéia em prática, oferecendo no site www.portacurtas.com.br indicações de usos pedagógicos para grande
parte dos filmes em exibição no site. Através do módulo Curta na Escola, pedagogos especializados passaram a
dar sugestões sobre como utilizar os filmes para disciplinas específicas, que temas transversais abordar, para
que idades e níveis de ensino os curtas são indicados, etc. Professores cadastrados relatam suas experiências
sobre o uso de tais filmes em comentários direcionados ao seu uso didático, contribuindo para a formação de
uma rede de educadores interessados na utilização criativa do audiovisual nas escolas de todo o país. O
sucesso do módulo foi tão grande que o tornou um projeto independente. Em dezembro de 2006, a Petrobras
apoiou a ação Coleção Curta na Escola  Vol.1, envolvendo a formação de multiplicadores em 600 escolas
selecionadas da Rede Pública de todo o país (entre 4 mil cadastradas para participar). As 600 escolas
selecionadas (com contingente de mais de 700 mil alunos) receberam dvd's com filmes especialmente
selecionados para utilização por professores em salas de aula, acompanhados de pareceres pedagógicos
elaborados por especialistas, indicando o uso dos filmes em todos os níveis de ensino. O projeto conta também
com a participação de professores através do envio de relatos de suas experiências com a utilização dos filmes
em suas escolas. Estes relatos são armazenados em um banco de dados de indicações pedagógicas para uso
por toda a comunidade de educadores do país, através do www.curtanaescola.org.br

Objetivo:
Potencializar a utilização de filmes brasileiros de curtametragem em sala de aula, através de uma rede de
educadores que têm como ponto de referência o Curta na Escola, módulo do projeto Porta Curtas voltado
especialmente para professores e pedagogos.

Público Alvo:
Crianças
Educadores
e alunos de todo
Organizações/Movimentos populares

o

país,

e
em

especial

os

da

Rede

Pública

adolescentes
de Ensino.

Resultados obtidos:
Até o fim de 2007, já eram mais de 6 mil professores cadastrados no site, acessando filmes com indicações de
uso pedagógico, comentando sobre suas experiências em sala de aula e recebendo correspondência com
sugestões específicas para educadores. Mais de 200 filmes do acervo já contavam com indicações pedagógicas
feitas por 25 pedagogos colaboradores, especializados no uso do audiovisual como material de apoio. As
exibições dos curtas no DVD em sala de aula já motivaram o envio, por professores, de 178 Relatos de
Experiências didáticas em salas de aula. Após revisão pela equipe pedagógica do projeto, os Relatos são
liberados para consulta aberta ao público no “Banco de Relatos” do site. Várias modalidades de pesquisa
facilitam outros educadores a realizarem novas experiências. A visitação ao site já gerou mais de 387 mil
visualizações de suas páginas, e para 2008 conseguimos a aprovação da Petrobras em manter o Patrocínio para
lançarmos o Vol. 2 da Coleção Curta na Escola.
Período de realização:01/01/2007 a 31/12/2007 (atividade contínua)

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:900.000
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 
Nº de beneficiários não gratuitos: 
Nº total de beneficiários:900.000
Percentual da gratuidade parcial:0.0%
Origem das fo nte s de re cu rso s que cu steiam a s atividades, se rviço s e pro jeto s
realizado s:
P ró pria (recu rso s de corren tes da p restação de serviço s da entidade)

0,00%

P ró pria (re cu rso s decorren tes de men salidades/ doa ções do s membro s o u
asso ciado s)

1,00%

P rivada ( recu rso s de doaçõ es e parceria s co m empresas e en tida des 99,00%

privadas)
P rivada (re cu rso s de do açõe s even tuais)

0,00%

P ú blica ( recurso s de su bvençõ es, con vên io s e parce rias co m ó rgão s o u
en tidade s pú blica s)

0,00%

I n tern acio nal P rivada (re cu rso s de en tidade s e organiza çõ es in tern acion ais)

0,00%

I n tern acio nal P ú blica ( recu rso s de P aíse s estrangeiro s, ON U, etc.)
Á rea de A bran gên cia do pro jeto
Área de Abrangência:I ntern aci on al
Países:
Zo na de operação de abrangência da s a tivida de s, serviço s
de sen vo lvido s:

0,00%

e

pro jeto s

Ambas(rural e urbana)

Ou tra s in fo rma çõ es
O Relatório Anual com o detalhamento das atividades está disponível no endereço eletrônico
http://www.portacurtas.com.br/relatorios O Balanço Anual do Instituto Tamanduá Synapse Cultural para o
exercício
de
2007
está
disponível
na
Internet
em
http://www.synapsedigital.com.br/tamandua/relatorios_anuais.htm

P arce rias e Su bven çõ es P ública s
I n formaçõ es sobre o órgão ou en tidade parceira
Do cumen to s e Título s
Títu lo / Qualifica ção / Certificação Federa is

P o ssu i?

A no
da
P ublicação

Títu lo da Utilidade P ú blica Fede ral (Lei nº 9 1/ 35)  UP F

Não



Sim

2006

Não



Qualifica ção co mo Organ iza ção So cia l(Le i n º9 .63 7/ 98)

Não



Ce rtificado
de
Entidade
So cial( Lei nº8.7 42/ 93 )

Não



Não



Registro n o Cadastro Na cion al de Entidades A mb ien tais(Dec
Não
nº99 .27 4)  CNEA



Qualifica ção como Organ ização da So ciedade
I n tere sse P ú blico ( Le i n º9 .79 0/ 99)  OSCI P
A te sta do
de
Registro
de
En tidade
A ssistencia So cial(Lei nº8.7 42/ 93 )

Beneficen te

Civíl

Ben eficente

de

de
de

A ssisten cia

Co ndição de En tidade de Apoio (Le i n º8 .95 8/ 94)

Ou tro s(e specificar) :



Títu lo / Qualifica ção / Certificação em Ou tro s
An o
P o ssu i? UF Mu n icíp io
Â mbito s
P úblicação
Títu lo de Utilidade P ú blica Estadual

Não







Títu lo de Utilidade P ú blica Mun icipal

Não







Registro n o co n selh o Estadu al de A ssistên cia
Não
So cial







Registro
no
co nselh o
A ssistência So cial

Não







Não







Ou tro s(e specificar) :

Mun icipal

de

da


Descrição (Outro s) :
Que stionário de I nserção So cial da En tidade
I n formaçõ es sobre a in se rção so cia l da en tidade:
Le vando em con sidera ção a re la ção de rep resen tatividade da entida de co m o
pú blico beneficiário de su as atividades, serviços e p rojeto s, re sponda o s segu in te s
iten s:
Para estabelecer os tipos de atividades e serviços prestados pela entidade foram realizados
estudos e pesquisas, para levantar demandas e necessidades do público alvo e caracterizar o
perfil dos beneficiários? Sim

A entidade criou espaços para que o público alvo participasse do planejamento, execução e
avaliação das atividades e serviços oferecidos? Não
Descrição de como se deu a participação dos beneficiários: 
A entidade permitiu a participação do público alvo na definição e controle dos custos/
orçamentos destinados para as atividades e serviços prestados? Não
A entidade fez parcerias ou articulou redes com instâncias/ instituições da comunidade em
que atua, para ampliar o atendimento ao público alvo? Sim
Descrição das parcerias e/ ou redes articuladas: O projeto Porta Curtas tem como parceiros de
difusão uma rede de 5 grandes portais, 300 sites profissionais e mais de 3.000 páginas pessoais que promovem
a exibição de filmes do acervo Porta Curtas. O projeto Curta na Escola já conta com mais de 6 mil professores e
mais de 15.000 escolas cadastradas, que estabelecem bases significativas para o alcance dos benefícios do
projeto.

A entidade realizou ações para dar visibilidade/ denunciar os fenômenos relacionados ao
público ao qual dirige suas atividades, contribuindo para mobilização e organização do
público alvo (campanhas, conferências, capacitação de lideranças, promove a
conscientização acerca dos direitos e leis, etc)? Sim
Descrição das ações realizadas: A entidade lançou prêmiosestímulos para professores que enviassem os
melhores relatos (professoresautores) sobre o uso de algum dos filmes em suas aulas. Promovendo uma
divulgação no universo das escolas brasileiras, estimulou os professores a produzirem esses relatos e criarem
uma rede colaborativa de conhecimento através do site Curta na Escola.

O contato e a experiência na realização de atividades com o público alvo foram aproveitados,
pela entidade, para realização e divulgação de pesquisas? Sim
Relação das pesquisas e publicações realizadas pela entidade: A maioria das formas de interação
do público no sistema de difusão é monitorada e divulgada em relatórios. Algumas destas formas de interação
(comentários e avaliações), são publicadas, realimentando o serviço e colaborando com os demais usuários. Os
relatórios de atividades do projeto contêm dados minuciosos sobre a utilização do serviço pelo públicoalvo. Tal
acompanhamento tem servido de base para a avaliação do modelo por outros projetos de difusão cultural.
Estes relatórios são abertos ao público, e estão disponíveis em http://www.portacurtas.com.br/relatorios/

A entidade promoveu a capacitação dos profissionais em relação à temática com a qual
atuou? Sim
Como se deu essa capacitação? Através dos pareceres pedagógicos associados a grande parte das obras
difundidas. Tais pareceres, elaborados por pedagogos especializados, guiam o trabalho e orientam professores
interessados sobre como utilizar as obras em sala de aula, que temas abordar, e com alunos de que idades e
níveis de ensino.

A valiação
A entidade estabeleceu mecanismos de avaliação dos serviços e atividades prestados? Sim
Participou das avaliações: Parceiro
Resultados obtidos na avaliação: Desde o início, os projetos Porta Curtas e Curta na Escola superam
largamente suas metas. Por isto são um "Projeto de Continuidade" da Petrobras, sendo repetidamente
aprovado para renovação de contrato, bem como para implementação de novas atividades dentro dos próprios
projetos.

Em rela ção a con tribuição da en tidade pa ra a am pliação da demo cra cia e
forta lecimen to da cidadan ia:
A entidade participou de espaços de controle social (conselhos, foruns, etc) ? Não
Quais? Relato dos resultados e impactos para o processo de formulação de políticas públicas
e para garantia e ampliação de direitos conquistados com a contribuição da atuação da
entidade. 
Em relação ao s bene ficiário s da s atividades:
As atividades e serviços realizados pela entidade, atingem a população de baixa renda
(renda mensal per capita de até meio salário mínimo)? Sim
As atividades e serviços realizados pela entidade, atingem beneficiários que se encontram
em situação de vulnerabilidade social ou de risco social (famílias e indivíduos com perda ou
fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; identidades
estigmatizadas; exclusão pela pobreza e/ ou acesso às demais políticas públicas; vítimas de
violência; etc)? Não
A entidade desenvolve alguma políticca ou ação de valorização da diversidade (negros;
gênero; opção sexual; portadores de necessidades especiais) entre beneficiários e/ou
coloaboradores da entidade? Não
Ações ou políticas realizadas: 

Demon stra tivo Con tábil
Dado s re feren tes ao exercício.
Receita anual da entidade (em R$): Acima de 500 mil até 1 milhão
Percentual da Receita anual da entidade (em %): Não recebeu nenhum recurso de origem pública no
último exercício

Classificação da Entidade: Educacional
Balan ço
 ATIV O (R$)
A tivo Circulan te
Dispo n ível
Co n tas V in cu ladas

P a trimonial

43,99
278.304,71

Co n vênio s, A co rdo s e Aju ste s

0,00

Valo re s a re cebe r de terce iro s

0,00

Adian tamen to a emprega do s

0,00

Ou tra s co n ta s e títu lo s a receber

0,00

( ) P ro visão para devedore s du vido so s

0,00

Estoque s

0,00

Despesas an tecipadas

0,00

Ou tra s Con tas do A tivo Circu lan te

0,00

TOTAL ATIV O CI RCULA NTE

278.348,70

A tivo Rea lizável a Lo ngo P ra zo
Valo re s a re cebe r a lon go pra zo

0,00

TOTAL ATIV O REALI ZAVEL A LON GO P RAZO

0,00

A tivo P erman en te
I n vestimen to s

0,00

I mo bilizado

0,00

( ) Depreciação/ amo rtiza ção a cumu lada

0,00

Diferido

0,00

Ou tro s ativo s P ermanente s

0,00

TOTAL ATIV O P ERMA NENTE

0,00

TOTAL ATIV O
 P A SSI VO (R $)
P a ssivo Circu lan te

278.348,70

Fo rnece do res

0,00

Obrigaçõ es trabalh istas

0,00

Obrigaçõ es So ciais

0,00

P re sta do re s de Serviço s

0,00

A lu gu éis a P aga r

0,00

Adian tamen to de clientes

0,00

Em pré stimo s e finan ciamen to s a paga r CP

0,00

Obrigaçõ es fiscais exceto I Renda e CSLL

0,00

Co n vênio s P ú blico s (Saldo )
Adian tamen to de P roje to s

0,00
278.304,71

Su bven çõ es P ú blica s (Saldo)

0,00

Re cu rso s de Leis de I ncen tivo Fisca l

0,00

( ) Rec. Leis de I n cen tivo Fisca l utilizado s

0,00

P ro visão para IR en da e CSLL

0,00

Senten ças ju dicia is trabalh istas a pagar

0,00

Senten ças ju dicia is a pagar – exceto trabalh ista

0,00

Ou tro s P assivo s Circulan te

0,00

TOTAL P A SSI VO CI R CU LA N TE

278.304,71

P a ssivo exigível a Lo ngo P ra zo
Em pré stimo s e finan ciamen to s a paga r a lon go pra zo

0,00

Co n tas a pagar

0,00

A lu gu éis an te cipado s

0,00

Ou tro s passivo s ex ig íve is a lon go pra zo

0,00

TOTAL P A SSI VO EXI GÍ VEL A LON GO P RAZO

0,00

Re su ltado de exercício s fu turo s
Re su ltado s de exe rcício s fu tu ro s

0,00

TOTAL RESULTADO DE EXERCÍCI OS FUTU ROS

0,00

P a trimô nio Social Líqu ido
P a trimô nio Social ( Fu ndo P a trimon ial)

0,00

Doa ções patrimo nia is

0,00

Re se rva s co n stitu ídas

43,99

Su perá vit(s) do ( s) exe rcício( s)

0,00

Déficit(s) do( s) exe rcício ( s)

0,00

Ou tra s Con tas do P atrimôn io Socia l

0,00

TOTAL P A TR I MÔNI O
TOTAL P A SSI VO
Resu ltado
 RECEI TA (R$ )
Re ce ita Ope racion al

43,99
278.348,70

Exercício

P re sta ção de se rviço s (Exceto Saúde/ Educ)

0,00

Re cu rso s  su bven çõ es públicas

0,00

Re cu rso s  co n tribuiçõ es pú blica s

0,00

Re cu rso s  co n vên io s público s

0,00

Re cu rso s  au xílio s público s

0,00

Re cu rso s  Te rmo de P a rce ria
Doa ções e con tribu ições para cu steio

0,00
1.130,18

Re ce ita de con vên io s de saúde p rivado s

0,00

P re st. Serviço s de saúde nãoco n ven iado s

0,00

SUS – Sistema Único de Saúde

0,00

I n scriçõ es de curso s e ve stibu lare s

0,00

Serviço s Edu ca cion ais

0,00

Taxa, mensalida des e con tribuiçõ es

0,00

Co n tribu ição de e mp resas man ten edoras

0,00

Doa ções, Campanh as e pa trocín io s
Re cu rso s In tern acion ais

814.960,65
0,00

Dedu çõe s da s Rece ita
( ) Bo lsa s de estudo co nced ida s

0,00

( ) A ten dimen to gratu ito

0,00

( ) Desconto s Co mercia is Co n ced ido s

0,00

( ) P I S sob re re ceita s

0,00

( ) COFI NS sobre re ceitas

0,00

( ) ICMS sob re ven da s

0,00

( ) ISS so bre serviço s

0,00

( ) Ven das Can celada s

0,00

( ) Outras dedu çõe s

0,00

Ou tra s Receita Opera cion ais
Ou tra s re ceita s operacio na is

0,00

Re ce itas Fin an ce iras P a trimon iais
Descon to s Obtido s

0,00

Renda de a luguéis e arren da mento s

0,00

Rendimento s de Títu lo s e Ap licaçõe s no Mercado Fin an ce iro
( ) I mpo sto s s/ ap licaçõ es fin an ce iras
Ou tra s Receitas Financeira s

35.807,21
7.519,32
0,00

Re ce itas Não Opera cion ais
Venda de A tivo P ermanente

0,00

Doa ções re ceb. em ben s o u mercado rias

0,00

Ou tra s Receitas Não Operacio nais

0,00

Ou tra s Receitas
Ou tra s re ceita s não cla ssificada s ante riormente
TOTAL RECEI TAS
 DESP ESAS (R$)
Despesas com P e sso al

0,00
844.378,72

Salário s de Fun cio ná rio s( c/ vín cu lo e mp regatício )

0,00

En ca rgo s So cia is co m P e sso al

0,00

Despesas Diversa s co m P essoa l

0,00

Re mu nera ção de Dirigen tes

0,00

En ca rgo s So cia is co m dirigen tes

0,00

Ou tra s En cargo s So ciais Compu lsó rio s

0,00

Ou tra s despesas co m P esso al

0,00

Serviço s Con tra tado s
Re cu rso s Hum an os Ex tern o s – P essoa Física

0,00

Re cu rso s Hum an os Ex tern o s – P essoa Juríd ica

0,00

I NSS so bre serviço s prestado s por te rceiro s

0,00

Ou tra s despesas co m serviço s con tra tado s

0,00

Cu sto s de P rojeto s
Cu sto s de P rojeto s

843.250,43

Despesas Ge rais e A dmin istrativas
Águas, gás e energ ia elétrica

0,00

A lu gu éis pago s

0,00

Despesas com veícu lo s

0,00

Diá rias e viagen s

0,00

Ho spedage m

0,00

P a ssagen s aé rea s/ rodo viária s

0,00

Tele fone, Fax e ou tras de sp. c/ co mu n icaçõ es

0,00

P u blica çõ es Técn ica s

0,00

Serviço s Técnico s e E specia lizado s

0,00

Despesas com I n fo rmá tica

0,00

P rê mio s de seguro s con tratado s

0,00

Despesas com a tividades so cia is e cu ltura is

0,00

Ou tra s despesas adm in istra tiva s

0,00

Despesas com bo lsas de e studo a Terce iro s
En sino Fu ndamen ta l

0,00

Cu rso Su perio r

0,00

Estag iá rios

0,00

Mestrado s, Do u to rado s e P ó sDou tora do s

0,00

Ou tra s despesas co m Bo lsas de E stu do

0,00

I mpo sto s, Taxas e Co n tribuiçõe s (não lançado s) em Receita s
I mpo sto s fede ra is

0,00

I mpo sto s e sta du ais

0,00

I mpo sto s municipa is

0,00

CMP F

0,84

COFI NS

0,00

I OF

0,00

Ou tro s tribu to s, taxas e con tribu içõ es

165,76

Despesas Bene ficen tes
Doa ção de Alimen to s

0,00

Doa ção de Ro upa s e A ga sa lh os

0,00

Doa ção de Med icamen to s

0,00

Ou tra s despesas Beneficen tes

0,00

Despesas Financeira s
Descon to s concedido s
Despesas Ban cárias
Ou tra s despesas fin an ce iras

0,00
230,40
0,00

Dep recia ção, A mortização e Leasin g
Despesas com Depre cia ção

0,00

Despesas com A mortiza ção

0,00

Despesas com Lea sing

0,00

Ou tra s Despe sa s Ope racio nais
( ) Recupera ção de de spesas

0,00

Ou tra s despesas o pe ra cion ais

0,00

Ou tra s Despe sa s Não Operacio nais

Cu sto de a tivo permanente vend ido

0,00

Cu sto de a tivo permanente ba ixado

0,00

Ou tra s despesas n ão o peracio nais

0,00

P articipa çõ es e contribuiçõ es
P articipa çõ es e Co ntribu ições

0,00

Ou tra s Despe sa s e Cu sto s
Ou tra s despesas n ão classificadas an terio rmen te

962,53

P ro visõe s Co n stituídas
P ro visão para I mpo sto de R en da e CSL L

0,00

Ou tra s pro visõe s co n stituídas

0,00

TOTAL DESP ESAS
 SUP ER ÁV I T / DÉ FI CI T (R$)

844.609,96

RECEI TAS

844.378,72

( ) I mpo sto s sobre a receita

0,00

( ) Aba timento e cance lamen to s

0,00

RECEI TA LÍQUIDA R$ :

844.378,72

( ) Cu sto s de serviço s/ produ to s

844.609,96

SUP ERÁ VI T OU DÉ FI CI T BRUTO R$ :

231,24

( ) Despe sa s gerais e admin istrativa s

0,00

( ) Despe sa s fin ance iras

0,00

( ) Despe sa s tribu tária s

0,00

( ) Outras despe sa s opera ciona is

0,00

Re ce itas Fin an ce iras

0,00

RESULTADO OP ERACION A L R$ :
( ) Despe sa s não o pera cion ais
Re ce itas n ão operacio nais
RESULTADO DO EXER CÍ CI O A NTES DE I REN DA E CSLL
( ) P ro visão para I Renda e CSLL
RESULTADO DO EXER CÍ CI O DEP OI S DO I RENDA E CSLL
( ) P articipaçõe s e co n tribu içõe s
SUP ERÁ VI T OU DÉ FI CI T DO EXER CÍ CI O R$ :
No ta s Explica tiva s do Demo n strativo Con táb il
I – CONTEXTO OPERACIONAL
NOTA 01 – Objetivos Constantes de seu estatuto

231,24
0,00
0,00
231,24
0,00
231,24
0,00
231,24

Dentre os principais objetivos do Instituto estão a coleta, catalogação, promoção da pesquisa e difusão de
informações sobre a produção cultural; a promoção, criação, desenvolvimento e operação de sistemas de
pesquisa e difusão de informações de interesse público, especialmente na área de produção cultural brasileira,
notadamente via Internet; concepção e operação de projetos de difusão de informações dedicado
primordialmente às redes de escolas públicas no país, promovendo a inclusão digital.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02:
As Demonstrações contábeis e Financeiras relativas às pequenas despesas de Manutenção do Instituto em 2007
obedeceram as normas da Lei 6404/76. E as Demonstrações do Custo do Projeto “Porta Curtas” PRONAC
056772 e 069812, patrocinado pela PETROBRAS, obedeceram às Normas Orçamentárias do Ministério da
Cultura com base na Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) , cujo Ministério fiscaliza as contas.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS
NOTA 03:
Competência.

NOTA 04:

As Aplicações foram relativas aos adiantamentos da Patrocinadora do Projeto “Porta Curtas” e estão
demonstradas na conta BCO DO BRASIL C/INVESTIMENTOS Título CONTAS VINCULADAS PRONAC 056722 e
069812, separadamente, no ATIVO CIRCULANTE do BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31/12/2007. A conta
funciona em conjunto com a C/C de Movimento e quando há valor disponível sem previsão de gasto em poucos
dias, é aplicado e transferido automaticamente para a c/movimento.

NOTA 05:
As pequenas despesas de Manutenção de 2007 foram custeadas pelo Associado JULIO WORCMAN que fez um
depósito inicial no Banco Bradesco e, em outras ocasiões, foram pagas diretamente por ele. São contabilizadas
a crédito de CONTRIBUIÇAO DE ASSOCIADOS e a débito dos títulos apropriados de acordo com as Normas
Contábeis. E as subvenções da patrocinadora do projeto “Porta Curtas” foram lançadas sob o Título de
SUBVENÇOES PETROBRAS e os dispêndios foram contabilizados de acordo com a Nota 02.

NOTA 06:
a) Pessoa Física: R$1.130,18
a) Pessoa Jurídica: R$814.960,65
NOTA 07:
Não houve auxílios e subvenções recebidos do Poder Público.

NOTA 08:
Todos os recursos foram aplicados de acordo com as suas Finalidades Institucionais.

NOTA 09:
Não houve gratuidades diretas, uma vez que o principal projeto em andamento, o Porta Curtas, funciona sob
regime de catalogação e exibição gratuitas através da Internet.

NOTA 10:
Se considerarmos que a totalidade do projeto envolve disponibilização gratuita de informações e obras
culturais, podemos afirmar que a totalidade dos recursos aplicados  R$ 843.250,43  foram revertidos em
gratuidades.

NOTA 11:
Informar o(s) valor(es) da(s) isenção(ões) usufruída(s), da seguinte forma:
a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R$18.868,15
b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social(COFINS) = R$1.074,22
c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) = R$0,00
Dado s do Con tabilista
CPF:038.889.08787
Nome Contador:Olinto Alves Comba
Sexo: MASCULINO Nº de Registro no CRC:448079
Que stionário OSCI P
I tem exclu sivo para R en o vação An ual de qua lifica ção como OSCI P . Apen as a s
en tidade s que registraram a celebra ção de Termo de P a rce ria co m ó rgão púb lico,
de ve m assinala r co mo respo sta as op çõ es SI M o u NÃO pa ra cada u ma da s de z
pe rgun tas fo rmu ladas.
A s entidades qu e n ão f irmaram Te rmo de P arceria estão de so brigadas do
preench imento de ste que stionário.
1) A entidade possui relatório patrimonial dos bens adquiridos com recursos federais por
conta dos Termos de Parceria? (de acordo com o art. 4°, V da Lei 9.790/99); 
2) A entidade participou de concursos de projetos, para os Termos de Parceria firmados? (de
acordo com o art. 23 do Dec. 3.100/99 e Recomendação 9.5 do Acórdão 1.777/2005
Plenário/TCU); 
3) A entidade publicou regulamento para licitações com os recursos públicos repassados? (de
acordo com o art. 14 da Lei 9.790/99 e item 9.1.1 do Acórdão 1.777/2005 Plenário/TCU); 
4) A entidade utilizou a modalidade pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para
utilização dos recursos repassados? (de acordo com o art. 1° do Dec. 5.504/05); 
5) Foram incluídas cláusulas de submissão expressa a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias)
nos Termos de Parceria realizados? (de acordo com o art. 3° da Lei 8.443/92 c/c
Determinação 9.2 do Acórdão 1.777/2005 Plenário/TCU); 
6) A entidade publicou o extrato do Termo de Parceria (de acordo com o art. 10 § 4° do Dec.
3.100/99) e de sua execução física e financeira, na imprensa oficial da sua área de
abrangência? (de acordo com o art. 18 do Dec. 3.100/99); 
7) A entidade realizou auditoria independente quando os objetos dos Termos de Parceria
envolveram recursos iguais ou maiores a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)? (de acordo
com o art. 19 do Dec. 3.100/99); 
8) A entidade gravou com cláusula de inalienabilidade os bens imóveis adquiridos com
recursos provenientes da celebração do Termo de Parceria? (de acordo com o art. 15 da Lei
9.790/99); 
9) A execução do Termo de Parceria foi monitorada por comissão de avaliação? (de acordo
com o § único do art. 20 do Dec. 3.100/99); 
10) A entidade possui certidões negativas fiscal, da previdência (INSS) e do FGTS? (de
acordo com o art. 4°, VII, b da Lei 9.790/99). 

A valiação do Re lató rio
Na sua opinião, este formulário para o Relatório Circunstanciado facilita a elaboração dos
relatórios de serviços? Sim
Tem alguma sugestão para que o relatório alcance esse objetivo?


O CNEs cumpriu com o objetivo de simplificar a Prestação de Contas? Sim
Tem alguma sugestão para que o relatório alcance esse objetivo?


O preenchimento deste relatório proporcionou um momento de reflexão da entidade em
relação às ações desenvolvidas e aos resultados obtidos? Sim
Tem alguma sugestão para que o relatório alcance esse objetivo?


Você tem alguma sugestão para simplificar e/ ou aprimorar este relatório?
Aprimorar os textos de Ajuda. Ter um botão de SALVAR dados sempre visível, para que as alterações não
sejam perdidas caso se perca a conexão com o CNEs.

Contabilista responsável pelas informações
contábeis,

Representante Legal da Entidade,

Assinatura:___________________________ Assinatura:___________________________
____
____
Carimbo com n° de Registro no CRC

Número do
CPF:____________________________
(favor rubricar todas as folhas)

