RCPJ-RJ 30/03/2016-66
EBHL63101LEZ
fl.. 1/21

ESTATUTO SOCIAL
DO
INSTITUTO IDENTIDADES DO BRASIL — ID BR
CAPÍTULO I — DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE E NATUREZA
Artigo 1° - O Instituto Identidades do Brasil, denominado e identificado como ID_BR,
é uma associação civil, de direito privado, de fins não-econômicos, regida por este
estatuto social e pelas disposições legais aplicáveis.
Artigo 2° — O ID_BR tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, provisoriamente na Av. Canal Rio Cacambe, n° 510, Vargem Pequena, CEP
n° 22.783-020.
Artigo 3° — O ID_BR poderá desenvolver atividades em todo território nacional, em
forma de filial, licenciamento e postos de atendimento.
Artigo 4° — São objetivos do ID_BR:
Desenvolver, realizar e prestar assistência, em parceria, a projetos com
ênfase na promoção da igualdade racial, especialmente quando ligados ou
inspirados em práticas humanizadoras e inclusivas, bem como em ações
que visem a redução das desigualdades sociais;
(ii)

Desenvolver e realizar, em parceria, (A) projetos junto a grupos raciais
marginalizados, sobretudo aquelas provenientes das camadas da
população vulneráveis ou em risco social; (B) atividades de assistência
social com promoção da igualdade; e (C) atividades de treinamento,
capacitação,

empreendedorismo,

atualização

profissional

e

implementação de ações afirmativas no intuito de incentivar a entrada,
permanência e ascensão de negros e afrodescendentes em cargos no
setor público e privado;
(iii)

Engajar formadores de opinião e promover ações de marketing, com o
propósito de mobilizar

ociedade quanto à causa racial e em prol de

ações afirmativas;
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(iv)

Fomentar a pesquisa científica, assim como elaborar, editar e publicar
material didático, como livros e artigos de valor científico, relacionados
com suas atividades, cursos e finalidades estatutárias, prioritariamente no
âmbito da promoção da igualdade racial e desconstrução de estereótipos,
reforçando a implementação da Lei 10.639/2003;

(v)

Promover o desenvolvimento sócio educacional do indivíduo, atuando na
área da assistência social, da educação, da saúde, do meio ambiente, do
esporte, da cultura, resgate de memória psicológica e da
profissionalização junto à criança, ao adolescente, ao jovem, ao adulto e
ao idoso;

(vi)

Realizar atendimento de forma continuada, permanente e planejada,
prestando serviço, executando programas ou projetos e concedendo
benefícios de proteção social básica ou especial, de maneira própria ou
em parceria, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de
vulnerabilidade ou risco social e pessoal, bem como apoiar ações que
visem a redução da taxa de homicídios entre os jovens negros e
afrodescendentes;

(vii)

Promover a garantia dos Direitos Humanos de forma continuada,
permanente e planejada, prestando serviços, executando programas ou
projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos
socioassistenciais, fomentando a construção de novos direitos, promoção
da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais e articulação com
órgãos públicos de defesa de direitos;

(viii)

Organizar, no Brasil e no exterior, reuniões, seminários, palestras,
congressos, conferências ou quaisquer outros eventos destinados à
discussão e difusão de temas relacionados à diversidade étnico-racial,
bem como questões conexas, tais como violência, discriminação de
gênero, sexualidade e religião;

(ix)

Desenvolver e realizar, em parceria, programas de incentivo e orientação;
programas de prevenção e atendi ento gratuito de saúde; campanhas e
sistemas de apoio comunitário;
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(x)

Promover o intercâmbio nacional e/ou internacional, através do
relacionamento com organizações e obras afins, consolidando parcerias
com iniciativas públicas, privadas e do terceiro setor; e

(xi)

Estimular a criação de legislação que instrumentalize a consecução dos
presentes objetivos, em todas as instâncias legislativas.

Artigo 5°— O ID_BR e seus associados não farão qualquer tipo de discriminação em
função de cor, raça, credo religioso, classe social, concepção política ou filosófica,
nacionalidade.
Artigo 6° — É vedado ao ID_BR distribuir lucros, dividendos e resultados, a qualquer
título ou pretexto, devendo o superávit das atividades sociais ser integralmente
aplicado na própria associação.
Artigo 7° — As deliberações dos órgãos do ID_BR serão tomadas em regime de
votação aberta e nominal.
CAPÍTULO II — DURAÇÃO E FONTES DE RECURSOS
Artigo 8° — O ID_BR é constituído por prazo indeterminado, cabendo à Assembleia
Geral especialmente convocada para este fim decidir, nos termos deste Estatuto,
sobre sua dissolução e o destino a ser dado ao seu patrimônio, o qual
necessariamente será destinado a outra associação com finalidade congênere, nos
termos do art. 58 deste Estatuto.
Artigo 9° — A fim de cumprir as suas finalidades, o ID_BR poderá aceitar auxílios,
contribuições ou doações, e buscar outras fontes de recursos, os quais devem ser
examinados e aprovados pela Diretoria, bem como firmar acordos, convênios,
contratos, termos de parceira e termos de cooperação, com órgãos ou entidades
públicas e privadas nacionais e estrangeiras.
Parágrafo Único — Na realização dos acordos mencionados no caput, os
objetivos e finalidades do ID_BR não poderão ser contrariados e os convênios
celebrados tampouc poderão gerar relação de dependência ou subordinação
para o ID_BR.
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Artigo 10 — O ID_BR poderá adotar Regimento Interno que, se aprovado pela
Assembleia Geral, disciplinará seu funcionamento.
CAPÍTULO III — ASSOCIADOS
Artigo 11 — O ID_BR será composto por um número ilimitado de associados que
concordarem com seus objetivos e se dispuserem a envidar os melhores esforços
para que ele cumpra suas finalidades.
Parágrafo Único —

Os associados não respondem, solidária nem

subsidiariamente, pelas obrigações assumidas pelo ID_BR, como também
nenhum direito terão, no caso de sua demissão ou exclusão.
Artigo 12 — Poderão associar-se ao ID_BR pessoas jurídicas ou naturais, com
interesse na realização e desenvolvimento dos objetivos descritos neste Estatuto
Social.
Parágrafo Único — Todo membro, no caso de pessoa jurídica, deverá indicar
no máximo 2 (dois) indivíduos para representá-lo, em conjunto ou
individualmente, perante o ID_BR, devendo, sempre, manter atualizados os
respectivos representantes, comprometendo-se, no caso de ocorrência de
qualquer alteração, a comunicá-la à administração do ID_BR imediatamente,
por meio de correspondência, com aviso de recebimento ou ainda via correio
eletrônico com confirmação de recebimento.
Artigo 13 — O quadro de associados do ID_BR será constituído das seguintes
categorias:
(i)

Membros Fundadores: as pessoas físicas que idealizaram a criação e
subscreveram a ata da Assembleia de Constituição do ID_BR, que
venham a pagar anuidades;
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(ii)

Membros Efetivos: as pessoas físicas, membros contribuintes ou
voluntários, que tenham participado das atividades do ID_BR, por prazo
não inferior a 2 (dois) anos consecutivos, sem faltas ou sanções
administrativas, os quais poderão ser convidados a compor a categoria, a
convite da Diretoria, que venham a pagar anuidades ou não;

(iii)

Membros Contribuintes: as pessoas físicas que venham a solicitar a sua
adesão após a assembleia de constituição e que venham a pagar
anuidades;

(iv)

Membros Voluntários: as pessoas físicas que venham a compor os
serviços voluntários do ID_BR, no desenvolvimento de suas atividades,
estando isentos do pagamento de anuidades;

(v)

Membros Beneméritos: as pessoas físicas que tenham prestado serviços

_

relevantes ao ID BR, que seja por atividade voluntária, quer seja por
doações e contribuições, que venham a pagar anuidades ou não;
(vi)

Membros Patrocinadores: pessoas jurídicas que patrocinam as atividades

_

do ID BR, de forma constante ou periódica, que venham a pagar
anuidades ou não; e
(vii)

Membros Institucionais: as pessoas jurídicas do terceiro setor ou
estabelecimentos de ensino e segmentos afins, que venham a participar
das atividades do ID_BR, que venham a pagar anuidades ou não.

Artiqo 14 — A admissão de novos associados será feita mediante requerimento
escrito da pessoa interessada, dirigido à Diretoria do ID_BR.
Parágrafo Primeiro — O requerimento deverá especificar a categoria na qual o
interessado deseja associar-se, bem como ser endossado por membro já
associado ao ID BR.
Parágrafo Segundo — A Diretoria deverá analisar o requerimento em até 10
(dez) dias úteis, e, em caso de deferiment , informar o número de matrícula do
associado e a categoria a que pertenc
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Artigo 15 — O convite para efetivar o associado a categoria de Membro Efetivo será
em forma de avaliação, sendo encaminhado pela Diretoria e homologado pela
Assembleia Geral, ao ter cumprido o prazo de 2 (dois) anos de associado, conforme
art. 13(ii) do presente Estatuto.
CAPÍTULO III — DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS
Artigo 16 — Aos associados do ID_BR caberão os seguintes direitos:
(i)

Assistir e votar nas Assembleias Gerais, desde que estejam em dia com
suas obrigações estatutárias e sejam associados ao ID_BR há mais de 2
(dois) anos; e

(ii)

Apresentar à Diretoria sugestões e críticas relacionadas às atividades do
ID BR;
Propor a criação e participar de Comitês;

(iv)

Participar de todas as atividades sociais e ter acesso aos serviços
oferecidos pelo ID_BR, mediante pagamento das taxas fixadas pela
Diretoria;
Parágrafo Primeiro — Não obstante o disposto no item (i) do caput deste
Artigo, os Membros Fundadores têm direito de voto nas Assembleias Gerais,
desde a constituição do ID_BR.
Parágrafo Segundo — Os direitos dos associados e membros dos órgãos do
ID_BR são pessoais e intransferíveis, sendo vedada a outorga de procuração.

Artigo 17 — Os deveres dos associados do ID BR são:
(1)

Respeitar e observar o presente Estatuto, as disposições regimentais e as
deliberações da Assembleia Geral e da Diretoria;

(ii)

Cooperar com o ID_BR e empenhar-se para o bom desenvolvimento e
prestígio do mesmo,

vendo, inclusive, colaborar para o sucesso de suas

atividades e ações;
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(iii)

Comparecer às Assembleias Gerais quando convocadas e participar dos
grupos designados e das atividades patrocinadas pelo ID_BR;

(iv)

Integrar o trabalho e os grupos de trabalho a que for designado, cumprir os
mandatos recebidos e os encargos atribuídos pela Diretoria e/ou
Assembleias Gerais;

(v)

Declarar a existência de conflito de interesse entre suas funções
profissionais e os objetivos e atividades do ID_BR;

(vi)

Contribuir com as anuidades definidas pela Diretoria; e

(vii)

Comunicar, por escrito, à Diretoria quaisquer mudanças nos dados
cadastrais.

Parágrafo Primeiro — Enquanto perdurar o conflito mencionado no item (v) do
caput deste artigo, o associado terá seus direitos de (A) votar e ser votado para
cargos eletivos, (B) deliberar sobre a aprovação e alteração do Estatuto Social
e (C) deliberar sobre a aprovação e alterações do Regimento Interno do

_

ID BR, se aplicável, suspensos. No caso de conflito, o associado também
deixará os cargos que estiver ocupando no ID_BR.
Artigo 18 — Os Membros Fundadores e Membros Efetivos são as únicas categorias
de associados aptos a pleitear cargos eletivos, desde que estejam em pleno gozo de
seus direitos.
CAPÍTULO IV — DEMISSÃO E EXCLUSÃO DOS ASSOCIADOS
Artigo 19 — Todo e qualquer associado poderá, a qualquer tempo, solicitar sua
demissão do quadro associativo, desde que o faça por escrito. A demissão se
tornará efetiva na data de entrega do pedido à Diretoria do ID_BR.
Parágrafo Único — O associado que venha a solicitar a sua demissão
espontânea poderá retornar ao quadro de associado a qualquer momento,
exceto quando hou ;-r um precedente administrativo pendente, quando do seu
afastamento.

10

72),M4
CS)

RCPJ-RJ 30/03/2016-66
EBHL63101LEZ
fl.: 8/21

Artigo 20 — Será excluído do quadro associativo o associado que deixar de cumprir
suas obrigações para com o ID_BR ou cuja conduta, a critério da Diretoria, venha a
comprometer a ética, moral ou aspecto financeiro do Instituto.
Parágrafo Primeiro — O motivo da exclusão será comunicado ao associado
excluído, sendo reconhecido a este o direito de defesa prévia, a ser
encaminhada à Diretoria, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da
comunicação de sua exclusão.
Parágrafo Segundo — Mantida a exclusão, caberá defesa e recurso à
Assembleia Geral por parte do associado excluído, o qual deverá, no prazo de
30 (trinta) dias contados de sua exclusão, manifestar a intenção de ver a
decisão da Diretoria ser objeto de deliberação, em última instância, por parte
da Assembleia Geral.
Artigo 21 — O associado excluído poderá retornar ao quadro de associado, após 3
(três) anos de afastamento.
CAPÍTULO V — ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Artigo 22 — Os órgãos da administração do ID_BR são os seguintes:
(i)

Assembleia Geral dos Associados;

(ii)

Diretoria;

(iii)

Conselho Fiscal; e

(iv)

Conselho Consultivo.
Serão I — ASSEMBLEIA GERAL DOS ASSOCIADOS

_

Artigo 23 — A Assembleia Geral é o órgão máximo e soberano do ID BR e dela
participam todos os associados que estejam em pleno gozo de seus direitos e quites
com suas obrigações sociais.
Artigo 24 — À Assembleia Geral de Associados compete privativ
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(1)

Alterar o Estatuto Social;

(ii)

Eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, e aprovar os
membros do Conselho Consultivo;

(iii)

Destituir membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho
Consultivo;

(iv)

Aprovar regimentos, planejamentos e as prestações de contas anuais e as
demonstrações financeiras do ID_BR;

(v)

Decidir sobre a dissolução da associação;

(vi)

Deliberar sobre os assuntos não previstos neste Estatuto Social.
Parágrafo Primeiro — O registro dos candidatos à Diretoria será feito com 5
(cinco) dias de antecedência, no mínimo, do pleito.
Parágrafo Segundo — Para as deliberações a que se referem os itens (i), (iii) e
(v) deste artigo, é exigida deliberação da Assembleia especialmente convocada
para este fim, cujo quórum será previsto no artigo 28 abaixo.

Artigo 25 — A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente no primeiro trimestre de
cada ano, para aprovar: (i) a prestação de contas e o relatório de atividades da
Diretoria, ambos referentes ao ano financeiro precedente; (ii) o planejamento dos
próximos 12 (doze) meses; (iii) a exclusão dos associados que apresentaram
recurso na forma do §2° do artigo 20; bem como, (iii) a cada 2 (dois) anos, realizar a
eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; e extraordinariamente, a
qualquer período, sempre que necessário, conforme decisão da Diretoria, do
Conselho Fiscal ou por solicitação de 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo
de seus direitos.
Artigo 26 — A Assembleia Geral será convocada:
(I)

Pelo Presidente da Diretoria;

(ii)

Pela maioria simples da Diretoria;
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(iii)

Pela maioria simples do Conselho Fiscal; ou

(iv)

Por requerimento assinado por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno
gozo de seus direitos.
Parágrafo Primeiro — A convocação da Assembleia Geral dar-se-á com
antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante divulgação pelo sítio na
internet do ID BR e envio de e-mails aos associados.
Parágrafo Segundo — Deverá obrigatoriamente constar da convocação a
ordem do dia.

Artigo 27 — Em primeira convocação, a Assembleia Geral será instalada na hora
marcada, desde que esteja presente metade mais um dos associados com direito a
voto. Não sendo atingido o "quorum" mínimo, a Assembleia Geral será instalada 30
(trinta) minutos após a primeira chamada com qualquer que seja o número de
associados votantes presentes.
Artigo 28 — As decisões da Assembleia Geral serão tomadas por voto direto da
maioria dos associados votantes presentes. Para reforma ou alteração deste
Estatuto, para destituição dos membros de sua administração ou para extinção da
Associação, entretanto, serão necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos
associados votantes presentes.
Artigo 29 — Observado o disposto neste Estatuto, terão direito a voto na Assembleia
Geral os associados que estejam em dia com suas obrigações estatutárias e sejam
associados ao ID_BR há mais de 2 (dois) anos.
Artigo 30 — A Assembleia Geral será instalada pelo Presidente da Diretoria
cabendo-lhe a escolha do Secretário.
Artigo 31 — Na ausência do Diretor Presidente, instalará a Assembleia Geral o
Diretor Vice-Presidente ou o Diretor sem designação específica.
Artigo 32 - As atas das Assembleias serão lavradas em livro próprio e registrada
no Registro das Pessoas Jurídicas da sede do ID_BR, somente com as ass atura
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do presidente e secretário, os quais assumirão inteira responsabilidade pela
veracidade das informações.
Artigo 33 — As deliberações de competência da Assembleia Geral poderão ser
tomadas via sítio da Internet, por intermédio de sistema seguro, devendo ser
respeitados todos os prazos, formas e procedimentos estabelecidos neste Estatuto.
Seção II — DIRETORIA
Artigo 34 — A Diretoria será composta por até 3 (três) diretores, sendo 1 (um) Diretor
Presidente, 1 (um) Diretor Vice-Presidente e 1 (um) Diretor sem designação
específica, a serem eleitos pela Assembleia Geral, dentre os Membros Fundadores
e Membros Efetivos, para um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a sua
reeleição de forma sucessiva, a exclusivo critério da Assembleia Geral.
Artiqo 35 — Compete à Diretoria:
(i)

Administrar o ID BR;

(ii)

Cumprir e fazer cumprir rigorosamente o Estatuto, o Regimento Interno (se
aplicável) e as decisões da Assembleia Geral;

(iii)

Elaborar e apresentar à Assembleia Geral o relatório anual de atividades;

(iv)

Nomear Comitês especiais e permanentes, grupos de trabalho;

(v)

Promover os associados à categoria de Membros Efetivos, desde que
sejam cumpridos os requisitos previstos no artigo 13(ii) deste estatuto;

(vi)

Deliberar sobre a convocação das Assembleias Gerais;

(vii)

Elaborar o Regimento Interno;

(viii)

Deliberar sobre o ingresso de novos associados;

(ix)

Deliberar, por sugestão de qualquer associado, a admissão de pessoas no
Conselho 4;•nsultivo e submeter os nomes à aprovação da Assembleia
Geral.
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(x)

Aprovar, previamente, a prática de atos pelo Diretor Presidente, que
envolvam valores superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

(xi)

Apresentar à Assembleia Geral as contas e o balanço anual para
apreciação e aprovação.

Adido 36 — A Diretoria reunir-se-á:
(1)

Ordinariamente, duas vezes por ano; e

(ii)

Extraordinariamente, sempre que necessário.
Parágrafo Primeiro — Competirá ao Diretor Presidente convocar as reuniões
da Diretoria, ou a qualquer Diretor, quando não atendido, no prazo de 5 (cinco)
dias, pedido de convocação feito ao Diretor Presidente.
Parágrafo Segundo — A convocação das reuniões da Diretoria dar-se-ão com
antecedência mínima de 3 (três) dias, mediante envio de e-mails aos demais
membros. As reuniões poderão ser realizadas mediante troca de e-mails ou
fax, devendo uma via desses documentos ficar arquivada na sede social.
Parágrafo Terceiro — As deliberações da Diretoria serão aprovadas por
maioria simples de votos dos presentes às reuniões, sempre em votação
aberta e nominal.
Parágrafo Quarto — Observado o disposto neste Estatuto, cada Diretor terá
direito a um voto nas deliberações da Diretoria.

Adicto 37 — Compete ao Diretor Presidente:
(i)

Zelar com dedicação pelo bom andamento, ordem e prosperidade do
ID BR;

(ii)

Representar o ID_BR ativa e passivamente, assinando contratos e outros
documentos, observado o disposto neste Estatuto;

(iii)

Constituir procuradores, juntamente com outro dire
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(iv)

Superintender todo o movimento do ID_BR, coordenando o trabalho dos
demais diretores;

(v)

Admitir e demitir empregados e/ou prestadores de serviços do ID_BR,
quando for necessário;

(vi)

Autorizar a execução dos planos de trabalho aprovados pela Diretoria;

(vii)

Representar o ID_BR em eventos, campanhas e reuniões, bem como nas
demais atividades de interesse da associação; e

(viii)

Distribuir entre os demais Diretores tarefas, trabalhos e atribuições,
incluindo, mas não se limitando, a: (A) finanças, contabilidade,
procedimentos e controles administrativos; (B) coordenação e supervisão
dos Comitês Temáticos e Regionais; e (C) promoção e organização de
atividades, cursos, seminários, programas ou projetos.

Artigo 38 — Ao Diretor Vice-Presidente competirá substituir o Presidente em seus
impedimentos.
Artigo 39 — A representação legal do ID_BR compete a seu Diretor Presidente, ou,
na sua falta ou impedimento, a seu Vice-Presidente ou Diretor sem designação
específica, nesta ordem.
Parágrafo Primeiro — lnobstante o disposto no caput, o ID_BR obrigar-se-á
pela assinatura, de próprio punho ou por meios eletrônicos, (i) do Diretor
Presidente, agindo isoladamente, em operações no valor de até R$ 10.000,00
(dez mil reais), seja em uma única operação ou em uma série de operações
entre si relacionadas, ou (ii) de quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto, para a
prática desses mesmos atos em valores que excedam o limite a que se refere o
item (i) acima.
Parágrafo Segundo — As procurações outorgadas pelo ID_BR deverão ser
sempre assinadas por dois Diretores em conjunto e, com exceção daquelas
outorgadas para fins judiciais, terão prazo de validade determinado.
Se ão III — CONSELHO PISCA
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Artigo 40 — O Conselho Fiscal, órgão fiscalizador da gestão financeira da Diretoria,
é composto por até 3 (três) membros, eleitos pela Assembleia entre os membros do
ID BR.
Parágrafo Primeiro — Em caso de vacância, o mandato será assumido por
substituto, que será escolhido pela Assembleia Geral, que exercerá suas
funções até o término do mandato.
Parágrafo Segundo — O mandato dos seus membros será de 2 (dois) anos,
admitida apenas uma única reeleição sucessiva, salvo a inexistência de novos
candidatos para este cargo.
Parágrafo Terceiro — As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser convocadas
pela maioria simples de seus membros.
Artigo 41 — Ao Conselho Fiscal, por qualquer de seus membros, compete (I)
fiscalizar os atos dos Diretores e verificar o cumprimento de seus deveres legais e
estatutários; (II) examinar as contas, balanços e demonstrações financeiras e
contábeis do ID_BR e sobre elas opinar; e (III) denunciar à Diretoria e à Assembleia
Geral as irregularidades que descobrirem e sugerir providências úteis ao ID_BR.
Artigo 42 — Para cumprimento de suas funções institucionais, o Conselho Fiscal terá
assegurado o acesso a todos os livros e documentos fiscais mediante requisição
assinada por 2 (dois) membros, bem como ao balanço anual.
Artigo 43 — O Conselho Fiscal reunir-se-á sempre que for necessário.
Parágrafo Primeiro — As reuniões do Conselho Fiscal serão convocadas por
qualquer de seus membros, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias,
mediante envio de e-mails aos demais conselheiros.
Parágrafo Segundo — As reuniões poderão ser realizadas mediante troca de
e-mails ou fax, devendo uma via desses documentos ficar arquivada na sede
social.
Se

IV — CONSELHO CONSULTI
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Artigo 44 — O Conselho Consultivo será composto por pessoas de reputação
ilibada, reconhecido prestígio e que possam contribuir para o crescimento do ID_BR
e para a promoção da igualdade racial. Não haverá número mínimo e máximo de
conselheiros consultivos.
Parágrafo Primeiro — Os Conselheiros Consultivos serão indicados pela
Diretoria e aprovados pela Assembleia Geral.
Parágrafo Segundo — Serão elegíveis ao Conselho Consultivo todos os
membros associados ao ID_BR que estejam em dia com suas obrigações
estatutárias, com exceção dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, não
sendo devida qualquer remuneração pelo exercício dos respectivos cargos.
Parágrafo Terceiro — O mandato do Conselheiro Consultivo será de 5 (cinco)
anos, permitidas reeleições.
Adicto 45 — Compete ao Conselho Consultivo assessorar e orientar, quando
solicitado, os demais órgãos do ID_BR, emitindo pareceres e sugestões na
elaboração, condução e implementação das ações, campanhas e projetos do
Instituto.
Artigo 46 — O Conselho Consultivo reunir-se-á sempre que for necessário.
Parágrafo Primeiro — As deliberações e pareceres do Conselho Consultivo
serão aprovados por maioria simples de votos dos presentes às reuniões,
sempre em votação aberta e nominal. Não se permitirá voto por procuração.
Parágrafo Segundo — Observado o disposto neste Estatuto, cada conselheiro
terá direito a 1 (um) voto nas deliberações do Conselho Consultivo.
CAPÍTULO VI — COMITÊS
Artigo 47 — A Diretoria poderá formar Comitês Temáticos e Regionais para
desempenhar atividades e trabalhos específicos relacionados ao objeto do ID_BR,
cujas atribuiçõe

everes e obrigações serão detalhados no Regimento Interno do

Instituto.
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Artigo 48 — Os Comitês deverão submeter à Diretoria propostas que demanfide
deliberação de alçada de tal órgão.
CAPÍTULO VII — PATRIMÔNIO
Artigo 49 — Constituem o patrimônio do ID_BR:
(1)

Bens móveis, imóveis e direitos de que for titular ou beneficiário;

(ii)

Contribuições dos associados;

(iii)

Doações e legados;

(iv)

Usufruto que lhe forem conferidos;

(v)

Receitas de comercialização de produtos;

(vi)

Rendas em seu favor constituídas por terceiros;

(vii)

Captação de renúncias e incentivos fiscais;

(viii)

Receitas sobre direitos autorais de produção de materiais promocionais;

(ix)

Resultados da comercialização de produtos;

(x)

Resultados da prestação de serviços;

(xi)

Subvenção ou recursos do governo municipal, estadual, União ou de
autarquias;

(xii)

Patrocínios; e

(xiii)

Toda e qualquer outra renda, receita, ganhos, ingressos ou acréscimos
patrimoniais, a qualquer título, resultantes do exercício de suas atividades
ou de retorno proporcionado pelos seus bens patrimoniais.

Artigo 50 — O ID_BR aplica suas receitas, rendas, rendimentos e o eventual
resultado operacional integralmente nos objetivos institucionais.
Artigo 51 — É vedado a qualquer associado, membro da Diretoria, do Conselho
Fiscal ou do Conselho Consultivo praticar atos de liberalidad- -
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como fianças, endossos e avais, sendo tais atos nulos de pleno direito, para todos
os fins e efeitos, e a responsabilidade imputada ao agente, sem prejuízo das
sanções sociais, cíveis e criminais cabíveis.
CAPÍTULO VIII — LIVROS
Artigo 52 — O ID_BR manterá os seguintes livros:
(1)

Livro de presença das assembleias e reuniões;

(ii)

Livro de ata das assembleias e reuniões;

(iii)

Livros fiscais e contábeis; e

(iv)

Demais livros exigidos pela legislação.

Artigo 53 — Os livros serão mantidos na sede do IDBR, devendo ser vistados pelo
Diretor Presidente e por um representante do Conselho Fiscal.
Artigo 54 — Os interessados poderão obter cópias dos livros, sem direito à sua
retirada.
CAPÍTULO IX — REGIME FINANCEIRO
Artigo 55 — O exercício social terá início em 1° de janeiro e terminará em 31 de
dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, será elaborado o
balanço de acordo com as práticas e determinações legais aplicáveis.
Artigo 56 — Anualmente, o ID_BR enviará aos seus associados, via carta registrada
ou por e-mail, os seguintes documentos relativos ao exercício findo: (I) contas,
balanços e demonstrações financeiras e contábeis; (II) os pareceres dos
conselheiros fiscais e de auditoria externa, se aplicáveis; e (III) o relatório anual das
atividades sociais.
Parágrafo Único — Referidos documentos serão enviados aos associados com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da da marcada para a realização da
Assembleia Geral que sobre eles delibera

20

7

t._(3
rtAn461-4

RCPJ-RJ 30/03/2016-66
EBHL63101LEZ
fl.: 18/21

Artigo 57 — Na hipótese de o Conselho Fiscal e/ou a auditoria externa encontrarem
eventuais irregularidades nas contas, balanços e demonstrações financeiras e
contábeis do ID_BR, deverão denunciá-las à Diretoria que, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, convocará a Assembleia Geral para deliberar sobre a destituição dos
envolvidos.
Parágrafo Primeiro — Fica assegurado aos denunciados o fiel e incondicional
respeito à ampla defesa e ao contraditório.
Parágrafo Segundo — Os acusados não terão direito de voto na Assembleia
Geral.
CAPÍTULO X — DISSOLUCÃO E PRINCÍPIOS ÉTICOS E MORAIS
Artigo 58 — Na hipótese de dissolução do ID_BR, aprovada pela Assembleia Geral,
convocada especialmente para essa finalidade, proceder-se-á ao levantamento do
patrimônio social que, obrigatoriamente, será destinado a outras entidades
semelhantes, legalmente constituídas, sem fins econômicos, as quais serão
definidas pela própria Assembleia Geral.
Artigo 59 — O ID_BR, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência adotará praticas de gestão e
administração necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou
coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais.
Artigo 60 — O ID_BR observará as normas de prestação de contas abaixo
indicadas:
(1)

Observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas
Brasileiras de Contabilidade;

(ii)

Publicidade, por qualquer meio eficaz, quando do encerramento social, (A)
das contas, balanços e demonstrações financeiras e contábeis, (B) dos
pareceres dos conselheiros fiscais e da auditoria externa, quando
aplicável, e (III) do relatório anual das atividades
disposição de qualquer associado para exame;
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(iii)

Exame das contas, balanços e demonstrações financeiras e contábeis
pelo Conselho Fiscal e, quando houver, pela auditoria externa;

(iv)

Quando da celebração de termos de parceria, serão obedecidas as
instruções do Decreto Federal n° 3.100/99 e será contratada auditoria
externa independente para aplicação dos recursos originários do termo de
parceria; e

(v)

A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública
recebida pelo ID_BR será realizada conforme determina o parágrafo único
do artigo 70 da Constituição Federal.

Artigo 61 — É vedada ao ID_BR a participação em campanhas políticas e eleitorais.
Artigo 62 — Atendido o dispositivo do artigo 3°, da Lei Federal n° 9.790/99 para
qualificar o ID_BR como organização da sociedade civil de interesse público, fica
presente Estatuto regido pela referida norma, especialmente quanto aos seguintes
tópicos:
Observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, economicidade e eficiência;
(ii)

Adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a
coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou
vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo
processo decisório;

(iii)

Constituição do Conselho Fiscal, ou órgão equivalente, dotados de
competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e
contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres
para os organismos superiores do ID_BR;

(iv)

Em caso de dissolução, além de atender o artigo 58 do presente Estatuto,
o patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos
termos da lei feder.Ipreferencialmente que tenha mesmo objetivo social
1
do ID BR; e
lb>
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(v)

Possibilidade de instituir remuneração para os dirigentes do ID_BR que
atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ele prestam
serviços específicos, respeitados, em ambos casos, os valores praticados
no mercado, na região correspondente à sua área de atuação.

Artigo 63 — Eventuais verbas de subvenções sociais, dotações orçamentárias ou
quaisquer recursos recebidos dos poderes públicos federal, estadual, municipal ou
do Distrito Federal não poderão ser destinados ao pagamento de pessoal locado em
outros projetos que não seja para a atividade ora apoiada pelos recursos.
CAPÍTULO XI — DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 64 — Os direitos e obrigações decorrentes da associação de qualquer espécie
são pessoais e não são transmitidos por sucessão aos herdeiros.
Artigo 65 — A ata de constituição do 1E:UM e aprovação de seu Estatuto Social será
o único momento para a nomeação dos Membros Fundadores e eleição da primeiro
Diretoria.
Artigo 66 — A qualquer tempo poderá haver renúncia aos cargos disciplinados no
Estatuto Social, bastando uma simples carta endereçada e protocolizada na sede
social, devendo o órgão competente reunir-se, no prazo de até 15 (quinze) dias da
vacância, para eleger os substitutos.
Parágrafo único — Apresentada a carta de renúncia, esta produzirá efeitos e o
cargo será considerado vago a partir de sua protocolização.
Artigo 67 — Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria, ad referendum da
Assembleia Geral.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2016
Mesa:
ecpec_
Luana de Souza Martins Génot

Louis Paul Mát vice Génot

Presidente da Assembleia

Secretário da Assembleia
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