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CAPiTULO I- DA DENOMINA~AO,SEDE EFINS

Artigo 1° - 0 INSTITUTO TAMANDUA SYNAPSE CULTURAL, doravante designado
neste estatuto de INSTITUTO, com sede eforo nesta Capital, naAv Ataulfo dePaiva, nO
135 - loja 302 - Parte, CEP 22440-901, no Estado do Rio de Janeiro, e uma pessoa
juridica de direito privado, sem fins lucrativos, constituida portempo indeterminado, com
carater cultural, assistencial, promocional eeducacional, semcunho politico oupartidario,
abertoaadesao detodos interessados na realizac;aode seus objetivos, independente de
classe social, nacionalidade, sexo, rac;a,cor ou crenya religiosa, regendo-se por este
ESTATUTO epelas disposi¢es legais que Ihesejam aplicaveis, principalmente a lei nO
9.790, 23de de ma~ de 1999.

Artigo 2<»- 0 INSTITUTO ternporfinalidades:

I- coleta, catalogac;ao, prom~o da pesquisa e difusao de informacOes sobre a
produc;aocultural, defesa e conservac;ao das informay6es sabre 0 patrim6nio cultural e
hist6rico brasileiros;

11- promoc;ao, criayao, desenvolvimento e operac;ao de sistemas de, pesquisa e
difusao de inforrna~s de interesse pUblico,especialmente naareada produ~o cultural
brasileira, porem nao restritos a mesma, notadamente via Internet, porem, naorestritos a

esse meio;

III- produc;ao,promoyAo, difusao e distribuic;ao de produc;Oesaudiovisuais, editoriais,
cenicas ou musicais brasileiras relevantes, de conteudo informativo, cultural e10u
educacional, pr6prias ou de terceiros, no Brasil e/ou no exterior, e10ude informar;6es
sabreestas produ~;

IV- concepyao e operac;ao de projetos de difusao de informa¢es dedicados
primordialmente as redes de escolas publicas no pais, promovendo a inclusao digital do
alunado eprofessorado;

V- promoy80 gratuita da educayao, observando-se a forma complementar de
participac;aodasorganizac;Oesdasociedade civil deinteresse publico;

VI- criac;ao e realizac;ao de projetos, atividades e eventos destinados a discussao,
prom~o edifusao de temas ligados aorganizayao edisseminayao de informar;6es par
viasdigitais, noBrasilenoexterior;

VII- defesa, preservayao e conservayao do meio ambiente e promoyao do
desenvolvimento sustentavel;

VIII- prom~o da etica, da paz, da cidadania, dosdireitos humanos, dademocracia ~

deoutros valores universais;

IX- esludos, pesquisas, desenvolvimenlo edifusiio delecnologias. attemativas; u/,,~~ ~ 'd/Y

or(f



x- firmar contratos, convenios, termos de parcerias C:0111 en~i~~Qe.<;publicas ou
privadas, no Brasil e/ou no exterior, captar ou intermecJiaTr:ecursos ~nance~To~fJ!ou
renunciais fiscais a serem aplicados no desenvolvimento, pro~o,apoio ou pctlrocinio
de a¢es e projetos, pr6prios ou em parcerias, visando 0 atendimento dos objetivos
sociaisdo INSTITUTO eJoudeoutras organizay6es comfinalidades sernelhantes;

XI- sensibilizar a sociedade civil, organismos govemamentais e nao-govemamentais,
nacionais e intemacionais, atraves de campanhas de esclarecimento, com 0 objetivo de
se criar instrumentos que viabilizem programas de preservac;ao,catalogac;aoe difusao
culturale 0 desenvolvimento digital;

XII- prestar consultorias eassessoramentos para instituiy6es e entidades publicas ou
privadas interessadas em desenvolver projetos com objetivos correlatos aos do
INSTITUTO;

XIII - promover ou operar sistemas digitais, pr6prios ou de terceiros que propiciem a
difusao de informay6es culturais, indusive sistemas capazes de promover agerac;:aode
renda para entidades publicas ou privadas, sem fins lucrativos, e para detentores de
direitos autorais brasileiros, promovendo meios paracoleta edistribuic;aode receitas em
nomedasentidades eJoudosdetentores dedireitos autorais brasileiros;

XIV - realizar quaisquer outras atividades e adotar demais rnedidas necessarias a
consecuc;aodosobjetivos previstos neste Estatuto.

Paragrafo unico - 0 INSTITUTO nao distribui entre os seus s6cios ou associados,
conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais,
brutosou liquidos, dividendos, bonificay6es, participa¢es ouparcelas do seupatrimOnio,
auferidos mediante 0 exercicio de suas atividades, e os aplica integralmente na
consecuc;aodosseusobjetivos sociais.

Artigo 3°- Nodesenvolvimento desuas atividades, 0 INSTITUTO observara osprincipios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e daeficiencia e
naotara qualquer discriminac;:aoderac;a,cor,genero oureJigiao.

Paragrafo unico - 0 INSTITUTO se dedica as suas atividades por meio da execuc;:ao
direta deprojetos, prograrnas ouplano deac;5es,porrneiodadoac;aoderecursos fisicos,
humanos e financeiros, ou prestac;:aode servic;:osintermediarios de apoio a outras
organiza¢es sem fins lucrativos e a 6rgaos do setor publico que atuam em areas afins.
(Conforrne 0 artigo 3°,paragrafo unico, daLei 9.790/99).

a) Artigo 4° - 0 INSTITUTO tera urn REGIMENTO INTERNO que,

Assembleia

aprovado i4Geral, disciplinara 0 seu funcionamento, dispondo sobre ages ,
cargos ecompetencias.

Parilgrafo unice - A fim de cumprir suas finalidades, a INSTITUTO se organizaril em ~ •tantas unidades de desenvolvimento e prestac;:ao de servic;:os,quantas se fizerem 7necessarias, asquais seregerao pelasdisposi¢es estatutarias.

CAPiTULO II- DOSS6cIOS
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Artigo 5°-0 INSTITUTO contara com umnumero ilimitado;de'associadvs, pooendof.liar
sesomente maiores de 18(dezoito) anos, distinguidos em'63'~es) categorias: ..

I- Associados Fundadores, assim denominados, aqueles que participaram da
fundayao doINSTITUTO;

1/ - Associados Benemaritos. assim denominados. aqueles que contribuem com
donativos edoa~s;
III- Associados Beneficiados, assim denominados, aqueles que recebem
gratuitamente osbeneficios alcan~dos pelo INSTITUTO; e
IV- Associados Contribuintes, assim denominados, aqueles que contribuem
mensalmente.

Artigo6°-Sao direitos doss6cios quites com suasobriga~ sociais:
"

I - votar e ser votado para qualquer cargo da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal,
naforma prevista neste Estatuto;
11- gozar dosbeneficios oferecidos pelo INSTITUTO naforma prevista nesteEstatuto;

Artigo7°Saodeveres doss6cios:

I- cumprir efazer cumprir asdisposi¢es estatutarias eregimentais;
1/ - respeitar ecumprir asdecisOesdaAssemblaia Geral;
III- zelar pelobom nomedo INSTITUTO;
IV- defender 0 patrim6nio eosinteresses do INSTITUTO;
V- comparecer porocasiao daselei¢es;
VI- denunciar qualquer irregularidade verificada dentro do INSTITUTO, para que a
Assembleia Geraltome providencias.

Paragrafo unico - E dever dos associados contribuintes honrar, pontualmente, com as
contribui¢es associativas.

Artigo 8°- Os s6cios nao respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos do
INSTITUTO.

Artigo go - A admissao dos associados se dara independentemente de classe social,
nacionalidade, sexo, ra~, cor e cren~ religiosa, e para seu ingresso, 0 interessado
devera preencher Ficha de Inscriyao, e submete-Ia a aprovayao da Diretoria, que
observara osseguintes critarios paraadmissao:

I
II

111-

IV
V-

apresentar cedula

hist6rico

deidentidade; (Ij
pessoal identificado comosobjetivos sociais doInstituto;

concordar com as disposiy6es estatutarias e regimentais, e expressar em
atuayao noINSTITUTO efora dele, osprincipios neledefinidos; ,
teridoneidade moralereputa~o ilibada;
em caso de associado contribuinte, assumir 0 compromisso de honrar
pontualmente com ascontribui¢es associativas.

Artigo 10 - E direito doassociado demitir-se quando julgar necessario, protocolando junto ,
it Secretaria doInstituto seu Pedidode Demissao. L(2)
Artigo 11- Aexdusao doassociado sedara nasseguintes hipOteses:
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I- grave viola~o doestatuto edas nonnas regimentais;
11- difamar 0 INSTITUTO, seus membros, associados ot.objetos;
III- atividades quecontrariem decis6es deAssembleias;
IV- desviodos bonscostumes;
V- conduta duvidosa, atos ilicitos ou imorais;
VI- falta de pagamento de 03 (tres) parcelas consecutivas das contribui¢es
associativas;
VII- 0 associado excluido por falta de pagamento podera ser readmitido mediante 0
pagamento deseudebito junto a tesouraria do INSTITUTO.

Paragrafo unico - A perda da qualidade de associado sera determinada pela Diretoria
Executiva, cabendo sempre recurso a Assembleia Geral, nostermos do paragrafo unico
doartigo 57~aLei 10.406/02.

CAPiTULO III- DA ADMINISTRAC;AO

12Artigo - 0 INSTITUTO sera gerido pelos seguintes 6rgaos:

I- Assembleia Geral;
II- Diretoria;
III- Conselho Fiscal;e
IV- Conselho Consultivo

Paragrafo unico - 0 INSTITUTO podera remunerar seus dirigentes que efetivamente
atuam na gestao executiva e aqueles que Iheprestam serviyos especificos, respeitados,
em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado na regiao onde exerce suas
atividades.

Artigo 13 - A Assembleia Geral, 6rgao soberano do INSTITUTO, seconstituircidossOdos
em pleno gozo de seus direitos, convocada e instalada de forma estatutaria, a fim de
deliberar sobre a elei~o dos representantes dos associados na Diretoria, noConselho
Fiscale a ratificayao dos membros apresentados pela Diretoria para compor 0 Conselho
Consultivo.

Paragrafo Primeiro -Competira privativamente a Assembleia Geral:

I- Elegerosadministradores;
II- Destituirosadministradores;
III- Deliberarsobre aprevisao on;amentaria eaaprovayao decontas;
IV- Reformular 0 ESTATUTO;
V- Deliberar quanta a dissoluyAo do INSTITUTO; e
VI- Decidiremultima instancia.

Paragrafo Segundo -Paraasdeliberay6es aquese referemositens IIeIVeexigido,
termos da lei, 0 voto concorde dedois teryos dos presentes a assembleia especialmente
convocada para esse fim, nao podendo ela deliberar, em primeira convoca~o, sem a
maioriaabsoluta, oucommenes de umteryo nasconvocay6es seguintes.
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Artigo 14- AAssembleia Geraldo INSTITUTO seraconvocada:.

a) ordinariamente, acada quatro anos para eleiyao dos representantes na Diretoria,
noConselho Fiscal;

b) extraordinariamente para aprovayao do Regimento Intemo, que dispora sobre a
estrutura, gestao, cargos e competemcia, ou para realizar alteracOes neste ou no
Estatuto

c) extraordinariamente, para designar, se passivel a partir da indicayao da Diretoria,
oassociado para substituir o oiretor-Executivo , portempo indeterminado, na13lta
doVice-Diretor,

d) extraordinariamente, aqualquer tempo.

Artigo 15- A convocayao daAssembleia Geral ordinaria ou extraordinaria sera feita par
meio de edital afixado na sede do INSTITUTO e10u publicado na imprensa local, par
circulares ou outros meios convenientes, com antecedemcia minima de 15(quinze) dias
dadatada realizayao daAssembleia.

Artigo 16 - A eleiyao dos representantes dos associados na Diretoria e no Conselho
Fiscalfar-se-a com observancia dosseguintes principios:

I- Elegibilidade.dosassociados emdiacomsuas obriga<;Oes;

" - Inscriyao de candidatos ate quarenta e oito horas antes do horario previsto noedital
paraavotayao, junto it Comissao deEleiyao;

III- Eleiyao por voto direto e secreto, sendo considerado(s) eleito(s) o(s) candidato(s)
queobtiver(em) maioria simples dosvotantes;

IV- Se nenhum dos candidatos obtiver maioria simples no primeiro escrutinio, proceder
se-a a um segundo, com os quatro candidatos mais votados no primeiro, sendo
considerados eleitos os que obtiverem, nesse escrutinio, maioria simples, nao
computados osvotos embranco aunulos.

Paragrafo unico - Sera constituida Comissao de Eleiyao para a escolha dos
representantes dosassociados na Diretoria enoConselho Fiscal 30 (trinta) diasantes do
termino do mandato dos representantes e composta por 03 (tres) associados escolhidos
pelaDiretoria.

Artigo 17 - 0 INSTITUTO adotara praticas de gestao administrativa, necessarias
suficientes para coibir a obtenyao, de forma individual ou coletiva, de beneficio
vantagens pessoais, emdecorrencia daparticipayao nosprocessos decis6rios.

Artigo 18 - Perderao 0 mandato os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal ou do
Conselho Consultivo que incorrerem em:
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I - malversa~o oudilapida~o do patrim6nio social;
II- graveviola~o deste Estatuto;
'" - abandono de cargo, assim considerado a aus€mcia nao justificada em 03 (tres)
reunioes ordinaria consecutivas, sem a expressa comunica~o a Secretaria do
INSTITUTO;
IV- aceita~o de cargo ou fun<;ao incompativel com 0 exercicio do cargo no
INSTITUTO;
V- conduta duvidosa.

Paragrafo unico - A perda do mandato sera declarada pela Diretoria e homologada pela
Assembh€:!iaGeral convocada especialmente para esse tim, nos termos do paragrafo
unicodoartigo 59da Lei10.406/02, sendo assegurado 0 ample dirertodedefesa.

CAPiTULO IV- DADIRETORIA

Artigo 19 - A Diretoria sera constituida par urn Diretor-Executivo e urn Vice-Diretor, e
reunir-s~a ordinariamente acada meseextraordinariamente, sempre queconvocada par
seuDiretor-Executivo;

Paragrafo unico - 0 mandato da Diretoria sera de 04 (quatro) anos, sendo admitida a
acumula~o decargos eareconduc;ao.

Artigo 20- Emcaso de vacancia do Diretor-Executivo eVice-Diretor, aAssembleia Geral
elegera, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da vacancia, outros associados
paraasfun¢es.

Artigo 21- Compete a Diretoria:

1- dirigir 0 INSTITUTO de acordo com 0 presente estatuto, administrar 0 patrim6nio
social, promovendo 0 bem geral daentidade edosassociados;

/I - cumprir efazer cumprir 0 presente estatuto e as demais decisoes da Assembleia
Geral;

'" - promover e incentivar a cria<;aode comissoes com a fun~o de desenvolver as
finalidades do INSTITUTO;
IV- representar edefender osinteresses deseusassociados;
V- elaborar 0 orcamento anual;
VI- apresentaraASsemfiIeia--Gefal netreuniao anual 0 relatorio de sua gesta
prestar contas referentes aoexercicio anterior;
VII- indicars6cios ounaos6cios paracompor 0 Conselho Consultivo;
VII- admitir edemitir associados.

..

Artigo 22- Compete aoDiretor=-Ex~o:
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I - representar 0 INSTITUTO ativa e passivamente,..~n~nte ~ _w~os pljP~iros,
judiciais e extrajudiciais, inclusive em juizo ou fora dele~p<x:endo.dsl~ar pQd¥reso e
constituir advogados para 0 fim quejulgar necessario; .. - . -- .... -..
II- convocar epresidir asreuni6es da Diretoria;
III- convocar asAssembleias Ordinarias eExtraordimJrias;
IV- abriregerircontas bancarias paraoperayao do INSTITUTO eseus projetos;
V- organizar relat6rios contendo balan~o de exercicios financeiros e os principais
eventos doanaanterior, apresentando-o a Assembleia Geral Ordinaria;
VI- contratar funcionarios ou auxiliares especializados, fixando seus vencimentos
podendo licencia-Ios, suspende-Ios oudemiti-Ios;
VII- contratar servi~s de pessoas fisicas ou juridicas visando a realizayao dos
objetivos sociais do Instituto, em conformidade com as normas estabelecidas no
Regimento Intemo;
VIII- formular efirmar propostas, convenios, contratos eTermos de Parceria visando a
prestac;aodeservi~s pelo Instituto;
IX- estabelecer procuradores outorgando poderes temporarios para atender
finalidades especificas relacionadas a gestao do Instituto;

Paragrafo unico - Compete ao Vice-Diretor auxiliar 0 Diretor-Executivo em suas
atribui¢es esubstitui-Io emsuasfaltas eimpedimentos.

Artigo 23- 0 detalhamento daarea deatuayao, dascompetencias e dasatribui¢es dos
membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo sera definido no
Regimento Intemo, aprovado pelaAssembleia Gera!.

Artigo24- Emcase derenuncia dequalquer membro da Diretoria oudoConselho Fiscal,
° cargo sera preenchido pelo Vice-Diretor ou, na falta deste, por outro associado,
designado pelaAssembleia Geral, sepassivel apartirdaindicac;aoda Diretoria.

Paragrafo unico - 0 pedido de renuncia sedara parescrito, devendo ser protocolado na
Secretaria do INSTITUTO, que 0 submetera dentro do prazo de 30 (trinta) dias no
maximo, adeliberac;aodaAssembleia Geral.

CAPiTULO V- DOCONSElHO FISCAL

Artigo 25 - 0 Conselho Fiscal sera constituido par 02 (dois) membros efetivos, eleitos
pelaAssembleia Geral, etera asseguintes atribui¢es:

I- examinar oslivros deesaiturayao do INSTITUTO;
II- opinar sabre osbalan~s erelat6rios de desempenho financeiro econl3bil esobre
as opera~oes patrimoniais, emitindo pareceres para os organismos superiores
entidade;
III- requisitar, a qualquer tempo, documentac;ao comprobat6ria das ope~
econ6mico-financeiras realizadas pelo INSTITUTO;
IV- acompanhar 0 trabalho deeventuais auditores extemos independentes;
V- convocar extraordinariamente aAssembleia Geral.

Estatuto do INSTITUTOTAMANDUA SYNAPSECULTURAL



,.• 4' .' ~ •• : 1 ,', • r'" • -~(..
Paragrafo unico - 0 Conselho Fiscal reunir-se-a semestraJmen~,; ern sua.~f'N.cllof1a-.

absoluta, em carater ordinario e, extraordinariamente, sempre que convocado pela
Diretoria do INSTITUTO.

Artigo 26- 0 mandato doConselho Fiscal sera coincidente com 0 mandato da Diretoria,
sendoadmitida arecondu~o.

CAPiTULO VI- DOCONSElHO CONSULTlVO

Artigo 27- 0.Conselho Consultivo sera constituido por5(cinco) pessoas, s6cios ou nao
s6cios, pessoas denot6rio saber, queaconvite da Diretoria eratificados pelaAssembJeia
Geral, prestarao assessoramento para a melhor consecuyao das finalidades do
INSTITUTO. '

Artigo 28 - Compete ao Conselho Consultivo opinar sabre a atuac;ao, as politicas,
diretrizes, 'estrategias e pianos de atividades do INSTITUTO, para assegurar a
consecuyao dosseusobjetivos, emitindo pareceres paraaDiretoria.

Paragrafo unico - 0 Conselho Consultivo reunir-se-a semestralmente, em sua maioria
absoluta, em carater ordinario e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo
Diretordo INSTITUTO.

Artigo 29 - 0 mandato do Conselho Consultivo sera coincidente com 0 mandato da
Diretoria, sendo admitida aacumula~o decargos earecondu~o.

Artigo 30 - 0 Diretor-Executivo do INSTITUTO participa das reunioes do Conselho
Consultivo.

CAPiTULO VlI- DOPATRIMONIO

Artigo 31 - 0 patrimonio do INSTITUTO TAMANDUA SYNAPSE CULTURAL sera
constituido emantido:

I- dascontribui¢es dosassociados contribuintes;
II- dasdoa¢es, legados, bens evalores adquiridos ouconstituidos, esuas possiveis
rendas;
111- por convenios com 6rgaos eentidades govemamentais ou institui¢es publicas 0
privadas, para custeio de projetos, programas, pianos de acOes correlatas, na area
especifica desuaatuayao;
IV- porpatrocinios, apoio ou subvencOes recebidas, baseados ou nao em legisla~
deincentivo fiscal;
V- poroutros que, porventura, Iheforem destinados.

Estatuto do INSTITUTOTAMANDUA SYNAPSE CULTURAL



Paragrafo Primeiro - Na hip6tese de dissoluyao do INSTITUTO, 0 r~pectivo pamrn6nio
liquido sera transferido aoutra pessoajuridica qualificada nosiermo~ dfl !-ein°9.700199,
preferencialmente quetenha 0 mesmo objetivo social. .

Paragrafo Segundo - Na hip6tese do INSTITUTO obter, e posterionnente, perder a
qualificayao instituida pela LeinO9.790/99, 0 acervo patrimonial disponivel, adquirido com
recursos publicos durante 0 periodo em que perdurou aquela qualifica~o, sera
contabilmente apurado e transferido a outra pessoa juridica qualificada nos tennos da
mesma Lei,preferencialmente, quetenha 0 mesrno objetivo social.

CAPiTULO VIII- DA PRESTA~AO DE CONTAS

Artigo32-A prestayao decontas do INSTITUTO observara asseguintes normas:

1- os principios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilidade;
II- a publicidade, par qualquer meio eficaz, noencerramento do exercicio fiscal, do
relatorio de atividades e das demonstra¢es financeiras da entidade, incluindo as
certid6es negativas dedebitosjunto ao INSS eaoFGTS, colocando-os a disposiyao para
oexame dequalquer cidadao;
III- arealizayao de auditoria, inclusive por auditores extemos independentes sefor 0

caso, da aplicac;ao dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, confonne
previstoemregulamento;
IV- a prestac;aode contas de todos os recursos e bens deorigem publica recebidos
serafeita, conforme detennina 0 paragrafo unicodoartigo70daConstituiyao Federal.

CAPiTULO IX- DASRESPONSABILIDADES, DAREFORMA ESTATUTARIA·E DA
EXTiNCAO DOINSTITUTO

Artigo 33- Osassociados, osmembros da Diretoria, do Conselho FiscalaudoConselho
Consultivo, nao respondem solidaria e subsidiariamente pelas obriga¢es sociais
contraidas emnome doINSTITUTO, exceto emcasodecomprovayao dedolooufraude.

Artigo 35 - 0 INSTITUTO se extinguira por deliberac;ao da Assembleia Geral,
previamente convocada para este fim, com aprovayao, par voto secreto, da maioria de
doisteryos votantes, ou seja, dosassociados em pleno gozo deseus direitos, obedecido
odisposto noartigo 58do ESTATUTO.

Artigo 34- 0 presente ESTATUTO somente podera seralterado mediante aprovayao da
Assembleia Geral, previamente convocada para este fim, sendo considerada aprovada a
emenda ao ESTATUTO que obtiver, por voto secreto, a aprovac;ao de, no minimo, 2/3
(dois teryos) dos presentes, nao podendo a Assembleia Geral deliberar, em primeir,

convocayao, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de 1/3 (um teryp),
nasconvoca¢es seguintes.
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