Relatório Circunstanciado

CNPJ :

07.579.027/000120

Nome/Razão Social: Instituto Tamandua Synapse Cultural
Ano Referência:
Data Envio:

2006
08/08/2007

Número Recibo:

927500033481808070

Tipo Relatório:

Prestação de Contas

Identificação
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 Estabelecimento
A Sede da Entidade é:Alugada
Estatuto / Diretoria
Documento Legal de Registro (Estatuto)
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:200506221529491
Composição da Atual Diretoria Estatutária
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:MData de Nascimento:09/11/1956
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 diretores 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? 
Entidades Mantidas
Outros Departamentos
Lista de Finalidades Principais de Acordo com o Estatuto, Organizadas de Forma Crescente
de Prioridade
Finalidades

Outras formas de Educação/Ensino
Educação Infantil, Fundamental e Média
Cultura e arte
Lista de Atividades Principais de Acordo com o Estatuto, Organizadas de Forma Crescente
de Prioridade
Atividades

Formação de Multiplicadores
Mídia e Comunicações
Preservação Cultural e Histórica
Público Alvo

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
Alterações Estatutárias
Houve alterações estatutárias no exercício anterior?Não
Dados relativos a eventuais alterações estatutárias da Entidade ocorridas no último
exercício
Recursos Humanos
Quantidade de pessoas que colaboram com a entidade
Colaboradores

Quantidade

Funcionários:

0

Estagiários Remunerados:

5

OSCIP  Diretores Remunerados:

0

Total de Pessoal Ocupado Assalariado:

5

Voluntários Per manentes:

2

Voluntários Eventuais:

1

Estagiários Não Remunerados:

0

Total de Pessoal Ocupado Não Remunerado:

3

Trabalhadores Autônomos:

0

Atividades
Apresentação:
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.
Detalhamento Atividades
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 SynapseBrazil, 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 2006, já contávamos 4.010 fichas catalográficas
ricas, além de 430 curtas disponíveis para exibição gratuita.  Apenas em 2006, foram
registradas 3.260.931 de visitas, resultando em 18.583.262 visualizações de páginas de
informações por usuários.  Exibições: o ano de 2006 registrou 1.844.309 sessões
efetivamente iniciadas por espectadores. Desde a estréia do projeto, em 2002, foram
atendidos mais de 6 milhões de espectadores de curtas.  Mais de 85% das fichas
catalogadas no acervo  3.496 dos 4.010 filmes catalogados  registraram alguma
interatividade por parte dos usuários, mantendo a média desde a inauguração do serviço,
apesar do substancial acréscimo de novas fichas no catálogo.  Cobertura geográfica: o
Porta Curtas já tem adeptos em mais de 11 mil cidades: 2.350 municípios brasileiros e mais
de 7.700 cidades em outros 121 países.
Período de realização:01/01/2006 a 31/12/2006 (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 escolas selecionadas (com contingente de mais de 700 mil
alunos) receberão 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 prevê,
ainda, a participação de professores através do envio de relatos de suas experiências com a
utilização dos filmes em suas escolas. Estes relatos serão armazenados em um banco de
dados de indicações pedagógicas para uso por toda a comunidade de educadores do país.
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 e adolescentes
Educadores e alunos de todo o país, em especial os da Rede Pública de Ensino.
Organizações/Movimentos populares
Resultados obtidos:
Até o fim de 2006, já eram mais de 1.600 os 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 150
filmes do acervo já contavam com indicações pedagógicas feitas por 20 pedagogos
colaboradores, especializados no uso do audiovisual como material de apoio. Em agosto de
2006, o Porta Curtas  Curta na Escola foi convidado a apresentarse em Aula Magna da

Cidade do Conhecimento (USP – SP), durante o evento Mídias Digitais e Cultura Local,
sendo reconhecido como serviço que promove acesso e difusão cultural. O número de
professores interessados é muito grande e, para tentar suprir a demanda e potencializar
ainda mais o uso educativo destes filmes, em dezembro de 2006 iniciamos o projeto
Coleção Curta na Escola  Vol.1, que permitirá o envio de um dvd com curtas brasileiros
para mais de 500 escolas públicas de todo o país.
Período de realização:01/03/2006 a 31/12/2006 (atividade contínua)
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:160.000
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 
Nº de beneficiários não gratuitos: 
Nº total de beneficiários:160.000
Percentual da gratuidade parcial:0.0%

Origem das fontes de recursos que custeiam as atividades, serviços e projetos realizados:
Própria (recur sos decor rentes da prestação de serviços da entidade)
Própria (recur sos decor rentes de mensalidades/ doações dos membros ou
associados)

0,00%
1,00%

Privada (recur sos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas) 99,00%
Privada (recur sos de doações eventuais)
Pública (r ecursos de subvenções, convênios e parcerias com órgãos ou
entidades públicas)

0,00%
0,00%

Internacional Privada (recur sos de entidades e organizações internacionais) 0,00%
Internacional Pública (recur sos de Países estrangeiros, ONU, etc.)
Área de Abrangência do projeto
Área de Abrangência:Internacional
Países:
Zona de operação de abrangência das atividades, serviços e projetos desenvolvidos:
Ambas(rural e urbana)
Outras informações
O Relatório Anual com o detalhamento das atividades está disponível no endereço
eletrônico http://www.portacurtas.com.br/relatorios O Balanço Anual do Instituto

0,00%

Tamanduá Synapse Cultural para o exercício de 2006 está disponível na Internet em
http://www.synapsedigital.com.br/tamandua/relatorios_anuais.htm
Parcerias e Subvenções Públicas
Informações sobre o órgão ou entidade parceira
Documentos e Títulos
Título/Qualificação/Certificação Federais
Título da Utilidade Pública Federal (Lei nº 91/35)  UPF
Qualificação como Organização da Sociedade Civíl de Interesse
Público (Lei nº9.790/99)  OSCIP
Atestado de Registro de Entidade Beneficente de Assistencia
Social(Lei nº8.742/93)
Qualificação como Organização Social(Lei nº9.637/98)
Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia Social(Lei
nº8.742/93)
Condição de Entidade de Apoio(Lei nº8.958/94)
Registro no Cadastro Nacional de Entidades Ambientais(Dec
nº99.274)  CNEA

Âmbitos

Não



Sim

2006

Não



Não



Não



Não



Não



Ano da

Possui?UFMunicípio

Públicação

Título de Utilidade Pública Estadual

Não







Título de Utilidade Pública Municipal

Não







Não







Não







Outros(especificar):

Não







Descrição (Outros):



Registro no conselho Estadual de Assistência
Social
Registro no conselho Municipal de Assistência
Social

Questionário de Inserção Social da Entidade

Publicação



Outros(especificar):

Título/Qualificação/Certificação em Outros

Ano da

Possui?

Informações sobre a inserção social da entidade:
Levando em consideração a relação de representatividade da entidade com o público
beneficiário de suas atividades, serviços e projetos, responda os seguintes itens:
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 quase 5 mil professores e mais de 3.500 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: O Instituto Tamanduá, com seus projetos, foi convidado
para Aula Magna da Cidade do Conhecimento, USP, palestrando para professores em
cursos de especialização.
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 minunciosos 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.
Avaliação
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 relação a contribuição da entidade para a ampliação da democracia e fortalecimento da
cidadania:
A entidade participou de espaços de controle social (conselhos, foruns, etc) ? Sim
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. O Instituto Tamanduá, com seus projetos, foi convidado para Aula
Magna da Cidade do Conhecimento, USP, palestrando para professores em cursos de
especialização.
Em relação aos beneficiários das 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: 

Demonstrativo Contábil
Dados referentes ao exercício.
Receita anual da entidade (em R$): Acima de 250 mil até 500 mil
Percentual da Receita anual da entidade (em %): Não recebeu nenhum recurso de origem
pública no último exercício
Classificação da Entidade: Educacional
Balanço Patrimonial
 ATIVO (R$)
Ativo Circulante
Disponível
Contas Vinculadas

275,23
183.657,76

Convênios, Acordos e Ajustes

0,00

Valores a receber de terceiros

0,00

Adiantamento a empregados

0,00

Outras contas e títulos a receber

0,00

() Provisão para devedores duvidosos

0,00

Estoques

0,00

Despesas antecipadas

0,00

Outras Contas do Ativo Circulante

0,00

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

183.932,99

Ativo Realizável a Longo Prazo
Valores a receber a longo prazo

0,00

TOTAL ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

0,00

Ativo Per manente
Investimentos

0,00

Imobilizado

0,00

() Depreciação/ amortização acumulada

0,00

Diferido

0,00

Outros ativos Per manentes

0,00

TOTAL ATIVO PERMANENTE

0,00

TOTAL ATIVO

183.932,99

 PASSIVO (R$)
Passivo Circulante
Fornecedores

0,00

Obrigações trabalhistas

0,00

Obrigações Sociais

0,00

Prestadores de Serviços

0,00

Aluguéis a Pagar

0,00

Adiantamento de clientes

0,00

Empréstimos e financiamentos a pagar CP

0,00

Obrigações fiscais exceto IRenda e CSLL

0,00

Convênios Públicos (Saldo)

0,00

Adiantamento de Projetos

183.657,76

Subvenções Públicas (Saldo)

0,00

Recur sos de Leis de Incentivo Fiscal

0,00

() Rec. Leis de Incentivo Fiscal utilizados

0,00

Provisão para IRenda e CSLL

0,00

Sentenças judiciais trabalhistas a pagar

0,00

Sentenças judiciais a pagar – exceto trabalhista

0,00

Outros Passivos Circulante

0,00

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

183.657,76

Passivo exigível a Longo Prazo
Empréstimos e financiamentos a pagar a longo prazo

0,00

Contas a pagar

0,00

Aluguéis antecipados

0,00

Outros passivos exigíveis a longo prazo

0,00

TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

0,00

Resultado de exer cícios futuros
Resultados de exercícios futuros

0,00

TOTAL RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

0,00

Patrimônio Social Líquido
Patrimônio Social (Fundo Patrimonial)

0,00

Doações patrimoniais

0,00

Reservas constituídas

275,23

Superávit(s) do(s) exercício(s)

0,00

Déficit(s) do(s) exer cício(s)

0,00
0,00

Outras Contas do Patrimônio Social

275,23

TOTAL PATRIMÔNIO
TOTAL PASSIVO

183.932,99

Resultado Exercício
 RECEITA (R$)
Receita Operacional
Prestação de serviços (Exceto Saúde/Educ)

0,00

Recur sos  subvenções públicas

0,00

Recur sos  contribuições públicas

0,00

Recur sos  convênios públicos

0,00

Recur sos  auxílios públicos

0,00

Recur sos  Termo de Parcer ia

0,00

Doações e contribuições para custeio

3.077,61

Receita de convênios de saúde privados

0,00

Prest. Serviços de saúde nãoconveniados

0,00

SUS – Sistema Único de Saúde

0,00

Inscrições de cursos e vestibulares

0,00

Serviços Educacionais

0,00

Taxa, mensalidades e contribuições

0,00

0,00

Contribuição de empresas mantenedoras
Doações, Campanhas e patrocínios

356.342,24
0,00

Recur sos Internacionais
Deduções das Receita
() Bolsas de estudo concedidas

0,00

() Atendimento gratuito

0,00

() Descontos Comerciais Concedidos

0,00

() PIS sobre receitas

0,00

() COFINS sobre receitas

0,00

() ICMS sobre vendas

0,00

() ISS sobre serviços

0,00

() Vendas Canceladas

0,00

() Outras deduções

0,00

Outras Receita Operacionais
0,00

Outras receitas operacionais
Receitas Financeiras Patrimoniais
Descontos Obtidos

0,00

Renda de aluguéis e arr endamentos

0,00

Rendimentos de Títulos e Aplicações no Mercado Financeiro

17.181,49

() Impostos s/aplicações financeiras

3.294,74
0,00

Outras Receitas Financeiras
Receitas NãoOperacionais
Venda de Ativo Per manente

0,00

Doações receb. em bens ou mer cadorias

0,00

Outras Receitas NãoOperacionais

0,00

Outras Receitas
0,00

Outras receitas não classificadas anterior mente
TOTAL RECEITAS

373.306,60

 DESPESAS (R$)
Despesas com Pessoal
Salários de Funcionários(c/ vínculo empregatício)

0,00

Encargos Sociais com Pessoal

0,00

Despesas Diversas com Pessoal

0,00

Remuneração de Dirigentes

0,00

Encargos Sociais com dirigentes

0,00

Outras Encargos Sociais Compulsórios

0,00

Outras despesas com Pessoal

0,00

Serviços Contratados
Recur sos Humanos Externos – Pessoa Física
Recur sos Humanos Externos – Pessoa J urídica

0,00
1.918,23

INSS sobre ser viços prestados por terceiros

0,00

Outras despesas com serviços contratados

0,00

Custos de Projetos
Custos de Projetos

370.228,99

Despesas Gerais e Administrativas
Águas, gás e energia elétrica

0,00

Aluguéis pagos

0,00

Despesas com veículos

0,00

Diárias e viagens

0,00

Hospedagem

0,00

Passagens aéreas/rodoviárias

0,00

Telefone, Fax e outras desp. c/comunicações

0,00

Publicações Técnicas

0,00

Serviços Técnicos e Especializados

0,00

Despesas com Infor mática

0,00

Prêmios de seguros contratados

0,00

Despesas com atividades sociais e culturais

0,00

Outras despesas administrativas

153,80

Despesas com bolsas de estudo a Terceiros
Ensino Fundamental
Cur so Superior
Estagiários

0,00
0,00
0,00

Mestrados, Doutorados e PósDoutorados

0,00

Outras despesas com Bolsas de Estudo

0,00

Impostos, Taxas e Contribuições (nãolançados) em Receitas
Impostos federais

0,00

Impostos estaduais

103,04

Impostos municipais

402,54

CMPF

0,77

COFINS

0,00

IOF

0,00

Outros tributos, taxas e contribuições

0,00

Despesas Beneficentes
Doação de Alimentos

0,00

Doação de Roupas e Agasalhos

0,00

Doação de Medicamentos
Outras despesas Beneficentes

0,00
0,00

Despesas Financeiras
Descontos concedidos
Despesas Bancárias
Outras despesas financeiras

0,00
224,00
0,00

Depreciação, Amortização e Leasing
Despesas com Depreciação

0,00

Despesas com Amortização

0,00

Despesas com Leasing

0,00

Outras Despesas Operacionais
() Recuperação de despesas

0,00

Outras despesas operacionais

0,00

Outras Despesas NãoOperacionais
Custo de ativo permanente vendido

0,00

Custo de ativo permanente baixado

0,00

Outras despesas nãooperacionais

0,00

Participações e contribuições

Participações e Contribuições

0,00

Outras Despesas e Custos
Outras despesas não classificadas anterior mente

0,00

Provisões Constituídas
Provisão para Imposto de Renda e CSLL

0,00

Outras provisões constituídas

0,00

TOTAL DESPESAS

373.031,37

 SUPERÁVIT / DÉFICIT (R$)
RECEITAS

373.306,60

() Impostos sobre a receita

0,00

() Abatimento e cancelamentos

0,00

RECEITA LÍQUIDA R$:

373.306,60

() Custos de serviços/produtos

373.031,37

SUPERÁVIT OU DÉFICIT BRUTO R$:

275,23

() Despesas gerais e administrativas

0,00

() Despesas financeiras

0,00

() Despesas tributárias

0,00

() Outras despesas operacionais

0,00

Receitas Financeiras

0,00

RESULTADO OPERACIONAL R$:

275,23

() Despesas nãooperacionais

0,00

Receitas nãooperacionais

0,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DE IRENDA E CSLL
() Provisão para IRenda e CSLL
RESULTADO DO EXERCÍCIO DEPOIS DO IRENDA E CSLL
() Participações e contribuições
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO R$:
Notas Explicativas do Demonstrativo Contábil
I – CONTEXTO OPERACIONAL
NOTA 01 – Objetivos Constantes de seu estatuto

275,23
0,00
275,23
0,00
275,23

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 diusão 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 2006 obedeceram as normas da Lei 6404/76. E as Demonstrações do Custo
do Projeto “Porta Curtas” PRONAC 056772, patrocinado pela PETROBRAS, obedeceram
às Normas Orçamentárias do Ministério da Educação 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 CO BRASIL C/INVESTIMENTO 129685
Título CONTAS VINCULADAS PRONAC 056722 DO ATIVO CIRCULANTE do
BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31/12/2006. 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 quando são apresentados os
cheques dos dispêndios do Projeto.
NOTA 05:
As pequenas despesas de Manutenção de 2006 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$3.077,61
a) Pessoa Jurídica: R$356.342,24
NOTA 07:
Não houve auxílios e subvenções recebidos do Poder Público.
NOTA 08:
Todos os recursos foram aplicados de acordo com as suas Finalidades Institucionais.
NOTA 09:
Não houve gratuidades diretas, uma vez que o principal projeto em andamento, o Porta
Curtas, funciona sob regime de catalogação e exibição gratuitas através da Internet.
NOTA 10:
Se considerarmos que a totalidade do projeto envolve disponibilização gratuita de
informações e obras culturais, podemos afirmar que a totalidade dos recursos aplicados 
R$ 370.228,99  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$3.864,00
b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social(COFINS) = R$1.202,70
c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) = R$24,77
Dados do Contabilista
CPF:038.889.08787
Nome Contador:Olinto Alves Coimbra
Sexo: MASCULINO Nº de Registro no CRC:448079
Questionário OSCIP
Item exclusivo para Renovação Anual de qualificação como OSCIP. Apenas as entidades
que registraram a celebração de Termo de Parceria com órgão público, devem assinalar
como resposta as opções SIM ou NÃO para cada uma das dez perguntas formuladas.
As entidades que não firmaram Termo de Parceria estão desobrigadas do preenchimento
deste questionário.

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). 
Avaliação do Relatório
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?
Abrir os campos de `Finalidades` e `Atividades` da entidade para preenchimento, e não
apenas escolha dentre as opções existentes. Aprimorar os textos de Ajuda.

Contabilista responsável pelas infor mações
contábeis,

Representante Legal da Entidade,

Assinatura:_______________________________Assinatura:_______________________________

Carimbo com n° de Registro no CRC

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

