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Ilustríssimo Senhor, 

 ____________________________________________________ OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E 

DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL.  

 

REQUERIMENTO 

 

O Sr. SERGIO WESTPHALEN ETCHEGOYEN, e-mail: sergio.etchegoyen@ibric.org.br, 

telefone: (61) 99986-0500, brasileiro, maior, casado, militar, portador da Cédula de 

Identidade RG n° 038.306.471-4 e inscrito no CPF/MF sob n° 318.562.337-15, filiação: 

Léo Guedes Etchegoyen e Lucia Westphalen Etchegoyen, residente e domiciliado na Av. 

Pedro Adams Filho, 6.092, Apto 602, CEP 93.315-544, Novo Hamburgo, Estado do Rio 

Grande do Sul; e o engenheiro civil Sr. SERGIO FRANÇA LEÃO, e-mail 

sergio.leão@ibric.org.br, telefone (11) 98927-0041, brasileiro, maior, casado, 

engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-11.845.144, inscrito no 

CPF/MF sob o nº 161.521.316-34, , residente e domiciliado na Rua Gonçalves Dias, 

2.429, Apto 701, CEP 30.140-094, Belo Horizonte, Minas Gerais, ambos, 

respectivamente, Diretor Presidente e Diretor do INSTITUTO BRASILEIRO DE 

AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA, associação sem fins 

lucrativos e econômicos, inscrito no CNPJ sob o nº 37.264.809/0001-30, com sede na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Boa Vista, nº 254, 13º andar, Centro, 

CEP 01.014-907, serve-se da presente para requerer a Vossa Senhoria o registro e 

arquivamento dos instrumentos em anexo. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

São Paulo, 22 de junho de 2022. 

 

 

 

____________________________________________________ 
SERGIO WESTPHALEN ETCHEGOYEN 

DIRETOR PRESIDENTE DO IBRIC 

____________________________________ 
SERGIO FRANÇA LEÃO 

DIRETOR DO IBRIC 

 

SERGIO 
WESTPHALEN 
ETCHEGOYEN:31856
233715

Assinado de forma digital 
por SERGIO WESTPHALEN 
ETCHEGOYEN:31856233715 
Dados: 2022.07.22 16:55:53 
-03'00'

SERGIO FRANCA 
LEAO:16152131634
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INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE 

INFRAESTRUTURA - IBRIC

 CNPJ 37.264.809/0001-30 

(“Instituto”)

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

O Presidente  do Conselho  Deliberativo  do IBRIC,  Luiz  Gonzaga  Alves  Pereira,  por  meio  da  

presente  comunicação,  conforme  prevê  o  Artigo  23  §1º  do  Estatuto  Associativo  do  IBRIC 

(Estatuto), CONVOCA os membros do Conselho Deliberativo do Instituto para a reunião a ser  

realizada  no dia  22/06/2022,  no  período das  10:00 às  12:00 horas  por  videoconferência, para 

deliberarem sobre as seguintes matérias:

1. Atualização  do plano  de  trabalho  dos  Comitês  do  IBRIC e  produto  finalizado  –  Guia  

Temático - Sergio F. Leão

2. Proposta de revisão do Estatuto do IBRIC com recomendações feitas pelos membros do  

Conselho de Ética e Integridade

3. Apresentação do balanço financeiro de 2021 – Marcelo Martins

4. Atualização mensal da situação financeira do IBRIC – Marcelo Martins

5. Outros Assuntos de Interesse do Conselho Deliberativo

6. Encerramento

Esta convocação estará disponível no site do Instituto, www.ibric.org.br, Portal do Associado.

O acesso à sala virtual da plataforma Zoom para essa reunião será pelo link abaixo:

Hora: 10:00 hrs – data – 22 de junho 2022

Entrar na reunião Zoom

https://us02web.zoom.us/j/83325019457?pwd=L2wzeGVkNG5sQi9QNFdWMTQzbWladz09

ID da reunião: 833 2501 9457

Senha de acesso: 250048

São Paulo, 16 de junho de 2022

LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA 
Presidente do Conselho Deliberativo - IBRIC
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INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO 

NO SETOR DE INFRAESTRUTURA 

CNPJ 37.264.809/0001-30 

 

(“Instituto”) 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2022 

 

I. DATA, HORA E LOCAL: aos 22 dias do mês de junho de 2022, foi realizada, às 10:00, por 
videoconferência, a Reunião do Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro de Autorregulação 
no Setor de Infraestrutura, amparada nos Artigos 22º e 23º do Estatuto Social do Instituto. 

 

II. PRESENÇA: Todos os Conselheiros adequadamente convocados, por meio de comunicação, 
concordante com o que prevê o Artigo 23, §1º, §2º e §3º do Estatuto Associativo do IBRIC, a 
reunião foi devidamente instalada, conforme lista de presença consta desta Ata como Anexo I. 

 

III. MESA: Presidente: Conselheira e Vice-Presidente do Conselho Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro 
e Secretária: a Conselheira: Bruna Rodrigues de Paula Bouissou.               

 

IV. ORDEM DO DIA: (1) Atualização do plano de trabalho dos Comitês do IBRIC e produto 
finalizado – Guia Temático; (2) Proposta de revisão do Estatuto do IBRIC com recomendações 
feitas pelos membros do Conselho de Ética e Integridade; (3) Apresentação do balanço 
financeiro de 2021; (4) Atualização mensal da situação financeira do IBRIC; e (5) Outros Assuntos 
de Interesse do Conselho Deliberativo. 

 

V. DELIBERAÇÕES TOMADAS: por unanimidade dos votos presentes, os Conselheiros decidiram:  

 

1. ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DOS COMITÊS DO IBRIC E PRODUTO FINALIZADO – 
GUIA TEMÁTICO.  O Diretor Sergio Leão, atualizou sobre o plano de trabalho desenvolvido pelos 
Comitês Intersetorial de Sustentabilidade e de Integridade; O Comitê de Integridade finalizou o 
guia prático de integridade está sendo revisado e ajustado e fica faltando a carta de apresentação 
que será incluída na próxima semana para apresentação aos Conselheiros após sua formatação 
e finalização completa;  o guia referente ao programa de integridade para o setor de 
infraestrutura, propondo um sistema de certificado com vários graus de atendimento que está 
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revista, mas ainda não está concluído, está sendo trabalhado um anexo de todo este conjunto 
que trata da auditoria, que deverá ser feita por uma entidade externa a empresa, que deverá ser 
entregue até julho e após será elaborada uma proposta de um programa de integridade do IBRIC, 
com aspecto prático capaz de atender as empresas e seus fornecedores, como melhorar a 
qualificação dos participantes, será enviada esta proposta ao Presidente da ABESC (Associação 
Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem), visando ajudar na qualificação dos seus 
prestadores de serviços, indo além das normas de qualidade, mas também atendendo aos 
critérios de sustentabilidade, legais (direitos humanos e direitos trabalhistas). O Comitê de 
Sustentabilidade está evoluindo na proposta do guia prático de ESG, este tema está sendo 
trabalhado por dois grupos, sendo o primeiro com foco no tema em si, como ele trata o setor de 
infraestrutura, seu significado e como pode servir, com foco nas empresas de pequeno, médio e 
grande porte. E o segundo grupo, está analisando os temas materiais da infraestrutura, desde o 
atendimento básico, pleno ou um superior de um nível elevado de ESG, faltando tratar sobre 
governança, mas neste assunto, teremos a contribuição do Comitê de Integridade, com prazo 
previsto para conclusão em julho de 2022.  

 

2. PROPOSTA DE REVISÃO DO ESTATUTO DO IBRIC COM RECOMENDAÇÕES FEITAS PELOS 
MEMBROS DO CONSELHO DE ÉTICA E INTEGRIDADE. O Conselho Fiscal apontou a revisão do 
estatuto efetuada por seus membros e solicitou ao Conselho Deliberativo, nos termos do artigo 
22 do estatuto, que fizesse uma análise da proposta enviada e foi informada que seria adequada 
a formação de um grupo dentre os conselheiros, para fazer uma leitura mais detalhada e assim 
chegar a uma conclusão final ou uma recomendação específica para que seja terminado. Foi 
sugerida uma reunião presencial para tais deliberações, sendo aprovada a proposta de reforma 
pelos conselheiros, a mesma será remetida a assembleia geral para deliberação final conforme 
regra a alínea “f” do artigo 20 do estatuto social. 

 

3. APRESENTAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO DE 2021. O Diretor Marcelo Martins expôs ao 
Conselho o documento encaminhado pela Quality Associados e revisado pelo Conselho Fiscal, 
que informou que seria necessário a inclusão de uma nota explicativa. O Conselho sugeriu 
conciliar as notas explicativas junto com o relatório da administração para que seja finalizada e 
reaberta a AGO para aprovação da mesma. O Diretor Marcelo sugeriu a alteração no Estatuto 
com relação apresentação da prestação financeira, que no estatuo rege que seja apresentada na 
AGO, sendo modificada para que seja apresentada ao Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e 
após a provação ser levada a Assembleia Geral em abril. 

 

4. ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO IBRIC. O Diretor Marcelo Martins fez 
a apresentação atualizada do relatório administrativo, financeiro e fluxo de caixa do Instituto, 
do mês de abril e maio de 2022; Foi informado ao Conselho Deliberativo a Rescisão do contrato 
de prestação de serviços da empresa Quality Associados; a contratação da empresa Polli 
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Contábil, a rescisão dos contratos com as estagiárias e a contratação de uma prestadora de 
serviços de comunicação; esta apresentação completa consta desta ata como Anexo II; e a 
locação de uma sala para sede física do IBRIC, a partir de 1º de julho de 2022, que está 
localizada no Edifício Victoria Plaza, na Alameda Santos, 200 –  9º andar – Paraíso – CEP: 01418-
000, São Paulo, sendo apresentada para aprovação dos associados esta alteração em Assembleia 
Geral agendada para o dia 24 de agosto de 2022. Em relação as associadas inadimplentes, foi 
sugerida que fosse apresentado os volumes em termos percentuais, abordando quanto é 
representado na nossa receita, distinguindo as inadimplências por até 90 dias e com mais de 
90 dias, para melhor entendimento. 

 

5. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO DELIBERATIVO. O Conselheiro Eduardo 
Staino mencionou sobre o andamento dos contatos com o Dr. Alexandre Tostes e sua equipe e 
foi informado pelo Diretor Sergio Leão, que oportunamente eles estão se falando e estão usando 
como base os trabalhos do Comitê de Integridade para que seja utilizado como produtos 
oferecidos pelo IBRIC e no final do mês será feito um balanço e posteriormente será demonstrado 
ao Conselho. A Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, Dra. Silvia Lacerda indagou sobre a 
possibilidade de se criar uma cartilha de orientação às empresas sobre as eleições, como agir nas 
eleições, guia de orientação aso funcionários; porém foi informada pelo Diretor Sergio Leão que 
no momento os Comitês estão focados em terminar os guias em andamento e por isso, ainda não 
focaram neste assunto. Em contrapartida a Vice-Presidente, Dra. Sílvia Lacerda sugeriu a 
possibilidade de se fazer um evento com a presença de alguns nomes conhecidos (tais como 
Ministra Grace Mendonça, Ministro Raul Jungmann, entre outras personalidades) para falarem 
sobre o cenário político eleitoral, e tratarem sobre o posicionamento, modo de ação agir, o limite 
de atuação do funcionário dentro da empresa. O Sr. Presidente do IBRIC, Sr. Sergio Etchegoyen 
enfatizou que a proposta sugerida é adequada para o momento e propôs o levantamento de 
algumas questões para conduzir aos especialistas e consumar este evento.  

 

VI. ENCERRAMENTO, LEITURA E LAVRATURA DA ATA: nada mais havendo a tratar, foi oferecida 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram declarados 
encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, 
após ter sido reaberta a sessão, foi lida, debatida e aprovada, assinada pela presidente e 
secretária de mesa. 

São Paulo, 22 de junho de 2022. 

 

 

 

__________________________________ 
Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro 

Presidente da Mesa 

_________________________________ 
Bruna Rodrigues de Paula Bouissou 

Secretária 

BRUNA RODRIGUES DE 
PAULA 
BOUISSOU:00148185665

Assinado de forma digital por 
BRUNA RODRIGUES DE PAULA 
BOUISSOU:00148185665 
Dados: 2022.08.04 18:02:35 -03'00'
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ANEXO I 

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2022 

 

 

 

São Paulo, 22 de junho de 2022. 

 

 

 

 

______________________________ 
Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro 

Presidente da Mesa 

______________________________________ 
Bruna Rodrigues de Paula Bouissou 

Secretária 
  

 

 

 

 

 

 

Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro Vice-Presidente do Conselho Deliberativo silvia.lacerda@ziparticipacoes.com.br 

Bruna Rodrigues de Paula Bouissou Membro do Conselho Deliberativo bbouissou@azevedosette.com.br 

Eduardo Diniz Longo Staino Membro do Conselho Deliberativo eduardo.staino@agnet.com.br 
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De: elaine.paixao@ibric.org.br
Para: elaine.paixao@ibric.org.br; "Alexandre Baltar - OEC"; "Bruna Bouissou - Azevedo Sette"; "Caio Magri -

ETHOS"; "Carlos Alberto Laurito - BRASINFRA"; "Cynthia Sisconetto - Vinci Partners"; "Eduardo Staino -
Andrade Gutierrez"; "EP Secretariado"; "Eugênio Mendes - Mendes Júnior"; "José Guilherme Souza - Vinci
Partners"; "Letícia Geraci - Águas do Brasil "; "Luiz Gonzaga - ABETRE"; "Marcelo Martins - IBRIC"; "Sergio
Etchegoyen - IBRIC"; "Sergio Leão - IBRIC"; "Sílvia Lacerda- SINICON"

Cc: Raul Jungmann - IBRIC
Assunto: Lembrete: Reunião do Conselho Deliberativo - Dia 22.06.2022 (quarta-feira), às 10h00 - Confirmada
Data: sexta-feira, 17 de junho de 2022 18:35:13
Anexos: image001.png

BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA -
IBRIC

CNPJ 37.264.809/0001-30

(“Instituto”)

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

 

O Presidente do Conselho Deliberativo do IBRIC, Luiz Gonzaga Alves Pereira, por meio
da presente comunicação, conforme prevê o Artigo 23 §1º do Estatuto Associativo do
IBRIC (Estatuto), CONVOCA os membros do Conselho Deliberativo do Instituto para a
reunião a ser realizada no dia 22/06/2022, no período das 10:00 às 12:00 horas por
videoconferência, para deliberarem sobre as seguintes matérias:

1. Atualização do plano de trabalho dos Comitês do IBRIC e produto finalizado – Guia
Temático - Sergio F. Leão

2. Proposta de revisão do Estatuto do IBRIC com recomendações feitas pelos membros
do Conselho de Ética e Integridade

3. Apresentação do balanço financeiro de 2021 – Marcelo Martins

4. Atualização mensal da situação financeira do IBRIC – Marcelo Martins

5. Outros Assuntos de Interesse do Conselho Deliberativo

6. Encerramento

Esta convocação estará disponível no site do Instituto, www.ibric.org.br, Portal do
Associado.

O acesso à sala virtual da plataforma Zoom para essa reunião será pelo link abaixo:

Hora: 10:00 horas – data – 22 de junho 2022
Entrar na reunião Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83325019457?
pwd=L2wzeGVkNG5sQi9QNFdWMTQzbWladz09
ID da reunião: 833 2501 9457
Senha de acesso: 250048

São Paulo, 16 de junho de 2022

 

 
LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA

Presidente do Conselho Deliberativo - IBRIC
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Atenciosamente,
 
Elaine Paixão de Faria
 

Secretária Executiva
 

 
 
-----Compromisso original-----
De: elaine.paixao@ibric.org.br <elaine.paixao@ibric.org.br> 
Enviada em: segunda-feira, 6 de junho de 2022 13:16
Para: Alexandre Baltar - OEC; Bruna Bouissou - Azevedo Sette; Caio Magri - ETHOS; Carlos
Alberto Laurito - BRASINFRA; Cynthia Sisconetto - Vinci Partners; Eduardo Staino - Andrade
Gutierrez; Elaine Paixão - IBRIC; EP Secretariado; Eugênio Mendes - Mendes Júnior; José
Guilherme Souza - Vinci Partners; Letícia Geraci - Águas do Brasil ; Luiz Gonzaga - ABETRE;
Marcelo Martins - IBRIC; Sergio Etchegoyen - IBRIC; Sergio Leão - IBRIC; Sílvia Lacerda- SINICON
Assunto: Save the Date - Reunião do Conselho Deliberativo
Quando: quarta-feira, 22 de junho de 2022 10:00-12:00 (UTC-03:00) Brasília.
Onde: https://us02web.zoom.us/j/83325019457?
pwd=L2wzeGVkNG5sQi9QNFdWMTQzbWladz09
 
Senhoras e Senhores Conselheiros e Diretores bom dia.
 
Segue o link para acesso a reunião do Conselho Deliberativo, à realizar-se
no dia 22 de junho, com início às 10h00.
 
Entrar na reunião Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83325019457?
pwd=L2wzeGVkNG5sQi9QNFdWMTQzbWladz09
ID da reunião: 833 2501 9457
Senha de acesso: 250048
 
 
Atenciosamente,
 
Elaine Paixão de Faria
 

Secretária Executiva
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Carimbo de data/hora E-mail 1. Empresa/Entidade 2. Nome Completo 3. Telefone de contato
22/06/2022 09:46:19 elaine.paixao@ibric.org.brIBRIC Elaine Cristina Paixão de Faria 11992699491
22/06/2022 10:04:12 abaltar@oec-eng.com OEC Alexandre Moreira Baltar 11942588267
22/06/2022 10:04:19 marcelo.martins@ibric.org.brIBRIC Marcelo Martins 11960854399
22/06/2022 10:05:27 eduardo.staino@agnet.com.brAndrade Gutierrez Eduardo Diniz Longo Staino 3132538738
22/06/2022 10:06:36 brunabouissou@gmail.comazevedo sette Bruna Bouissou 31999563776
22/06/2022 10:13:39 sergio.leao@ibric.org.br IBRIC Sergio França Leão 11989270041
22/06/2022 10:15:33 eugenio.mendes@mendesjunior.com.brMendes Júnior Trading e Engenharia Eugênio José Bocchese Mendes 21995019560
22/06/2022 10:16:50 laurito@brasinfra.org.br Associação Brasileira de Sindicatos e Associações de Classe de Infraestrutura - BRASINFRACarlos Alberto Laurito 11996147407
22/06/2022 10:18:15 sergio.etchegoyen@ibric.org.brIBRIC Sergio Westphalen Etchegoyen 61999860500
22/06/2022 10:19:23 silvia.lacerda@ziparticipacoes.com.brSindicato Nacional da Indústria da Construção - SINICONSílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro 21999243714
22/06/2022 10:20:31 paulomuzy@usp.br IBRIC - Conselheiro Paulo de Tarso Artencio Muzy 11973369937
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(valores expressos em Reais - centavos suprimidos)
BALANÇO PATRIMONIAL
A T I V O P A S S I V O

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE 298.350                  -                       CIRCULANTE 19.778                      -                       
   CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 228.481                  -                       Obrigações Tributárias 148                            -                       
   CONTAS A RECEBER 37.499                    -                       Fornecedores a Pagar 19.630                      -                       
    ADIANTAMENTOS 32.370                    -                       -                       

-                       

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 278.572                    -                       
      PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO -                       
   RESULTADO DO EXERCÍCIO 278.572                    -                       
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS -                             

TOTAL DO ATIVO 298.350                  -                       TOTAL DO PASSIVO 298.350                    -                           

 DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO
31/12/2021 31/12/2020 TOTAL TOTAL

PATRIMÔNIO L. PATRIMÔNIO L.
RECEITAS OPERACIONAIS 660.415                  -                       SALDOS EM 31/12/2019
DOAÇÕES 658.562                  -                       SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO -                             
RECEITA FINANCEIRA 1.853                      -                       SALDOS EM 31/12/2020 278.572                    

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO -                             -                       
SALDOS EM 31/12/2021 278.572                    -                       
FLUXO DE CAIXA

31/12/2021 31/12/2020

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 278.572                    -                       
DESPESAS OPERACIONAIS (381.843)                -                       DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS (363.620)                -                       Superávit do Exercício Ajustado 278.572                    -                       

 VIAGENS (4.847)                     -                       Acréscimo (decrescimo) do ativo circulante (69.869)                     -                       
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (10.194)                   -                       Acréscimo ( decréscimo) do passivo circulante 19.778                      -                       
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (188)                        -                       TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 228.481                    -                       
DESPESAS FINANCEIRAS (2.994)                     -                       AQUISIÇÕES E BAIXA DE IMOBILIZADO -                             -                       

2 - TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS -                             -                       
AUMENTO LIQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2) 228.481                    -                       
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES -                             -                       
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 228.481                    -                       

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 278.572                  -                       DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO 228.481                    -                       

1- CONTEXTO OPERACIONAL:

4- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

IBRIC - Instituto Brasileiro de Autorregulação do Setor de Infraestrutura
CNPJ 37.264.809/0001-30

NOTAS EXPLICATIVAS 31/12/2021

Um Instituto dedicado ao setor de infraestrutura cuja filosofia de atuação se pauta pelo compromisso 
voluntário entre associados com um propósito comum de evoluir por meio da Autorregulação em 
temas que abrangem a ética, transparência, integridade, sustentabilidade e governança corporativa.  
Este é o objeto de atuação do IBRIC.

Sendo um compromisso com melhorias no setor da infraestrutura, o IBRIC pressupõe um processo 
gradativo e vinculante que resulta na evolução da preparação e nos resultados alcançados por cada 
associado, cada associado, com benefícios tanto no âmbito das empresas quanto no ambiente de 
negócios de todo o setor.

d-) As Despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com 
as exigências legais e fiscais.

e-) Os  Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade  
com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

O patrimônio líquido é composto, substancialmente, pelo patrimônio social e pelos déficits e superávits 
apurados anualmente.

2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
a-) Receitas e Despesas  são contabilizadas pelo regime de competência.

Rogério Gerlah Paganatto
CRC 1SP131987/O-3

b) O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), não é calculado, por 
tratar-se de Entidade ISENTA , conforme art 15 da Lei 9532/97.

c-) As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, 
notas fiscais, recibos e outros.

a) As demonstrações contábeis da Associação, findas em 31 de dezembro de 2021, foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades sem 
finalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) TG10, aprovada pela 
Resolução 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Interpretação Técnica Geral 
(ITG) 2002, aprovada pela Resolução CFC n° 1.409/2012, bem como pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo CFC.

b) Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo 
histórico. 

c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas 
em Real, que é a moeda funcional da Associação.
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Distrato de Prestação de Serviços Contábeis e 
Transferência de Responsabilidade Técnica. 

(Anexo II incluído pela Resolução CFC n.º 1.457/13) 
 

Distrato de Prestação de Serviços Profissionais e Transferência de Responsabilidade 
Técnica. 

 

Pelo presente instrumento particular de um lado QUALITY SERVIÇOS CONTABEIS SOCIEDADE 
SIMPLES PURA, com sede na Rua Faustolo, nº 1861, Sobreloja, Lapa, São Paulo/SP – CEP 
05041-001, inscrita no CNPJ sob n°s. 09.023.984/0001-09, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato, representada por seu representante legal que assina ao final e do 
outro INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA, CNPJ 
37.264.809/0001-30, situado na R. Boa Vista, nº. 254, andar 13, Centro, São Paulo/SP – CEP 
01014-907, neste ato representado por seu representante legal que assina ao final, doravante 
CONTRATANTE, mediante as cláusulas e condições seguintes, acordam: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA. As partes de comum acordo dão por rescindido o instrumento 
particular celebrado como “Contrato de Prestação de Serviços nas áreas Contábil, 
Fiscal/Tributário e Trabalhista” firmado com início da competência em 1º de agosto de 2022. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. A Contratante se compromete, com o presente distrato, a contratar 
novo profissional da contabilidade que assumirá a responsabilidade técnica a partir da 
assinatura deste distrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA A Contratante obriga-se em até 10 dias da data da transferência da 
responsabilidade técnica avençada na cláusula anterior, a desvincular a responsabilidade 
profissional e o nome do contador nos órgãos da administração pública e em suas repartições. 
 
CLÁUSULA QUARTA. Resta acertado entre as partes que, em razão dos serviços e atividades 
desenvolvidos até o momento, a Contratada entregará ao Contratante ou a quem ele indicar, 
preferencialmente, ao novo profissional contratado, mediante autorização por escrito, todos 
os serviços concluídos, bem como toda a documentação, livros e arquivos magnéticos das 
obrigações fiscais entregues ao Fisco, devidamente protocolada, no prazo de até 60 dias da 
data da assinatura deste distrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA. A Contratada, por força do instrumento ora distratado, executou seus 
serviços relacionados abaixo: 
 
Contabilidade até: 30/06/2022. 
Livros Fiscais até: 30/06/2022. 
Folha de pagamento até: 30/06/2022. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. A Contratada caberá o cumprimento das obrigações tributárias 
acessórias, cujo período de competência tenha decorrido na vigência do contrato de 
prestação de serviços, relacionadas abaixo: 
 
SPED ECD ano base: 06/2022. 
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SPED Contribuições: 06/2022. 
GIA competência: 
Sintegra competência:  
DCTF competência: 06/2022. 
RAIS ano base: 06/2022. 
DIRF ano base: 06/2022. 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. A Contratante obriga-se a manter atualizada sua certificação 
digital, como também valida às procurações eletrônicas substabelecidas a Contratada, além 
das senhas de acesso ao posto fiscal, prefeitura municipal, conectividade social da Caixa 
Econômica Federal, FAP (fator acidentário de Prevenção) e todas relacionadas aos órgãos 
fiscalizadores para que a Contratada cumpram com a entrega das obrigações acessórias. A 
falta desta providência acarretará multa e comprometimento da regularidade fiscal da 
Contratante, ficando as Contratadas isentas de qualquer responsabilidade.  
 
CLÁUSULA SEXTA. Neste ato a Contratante declara-se devedora dos honorários profissionais, 
referente a mensalidade do mês de junho de 2022, no valor de R$ 1.501,00 e a 13ª parcela 
proporcional no valor de R$ 750,00, totalizando a quantia de R$ 2.251,00 (dois mil, duzentos 
e cinquenta e um reais) apurada até a data da vigência do contrato ora rescindido. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. A Contratante efetuará pagamento desta importância na até a data 
de 20 de julho de 2022, conforme constam nos boletos e notas fiscais que serão enviados. 
 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA. Na hipótese de inadimplemento, ocorrerá o vencimento 
antecipado das parcelas, além da incidência de multa de 2 % sobre o valor do saldo devedor, 
juros de 0,33% a.d. e correção monetária. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA. Neste ato a Contratada outorga a Contratante a mais ampla e irrevogável 
quitação, em relação aos honorários pactuados, não tendo nada a reclamar a este título. 
 
CLÁUSULA OITAVA. A Contratante declara que todos os serviços objeto da contratação foram 
prestados pela Contratada de forma eficaz e satisfatória, outorgando a Contratada plena, total 
e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo e a que título for a relação 
à avença distratada, bem como aos serviços profissionais prestados.   
 
CLÁUSULA NONA. O presente distrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, 
obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.    
 
CLÁUSULA DÉCIMA. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO. Em caso de impasse, as partes submeterão a solução do conflito a 
procedimento arbitral nos termos da Lei n.º 9.307/1996. 
 
E, por estarem assim, juntas e contratadas, as PARTES firmam o presente TERMO ADITIVO ao 
Contrato, que será assinado eletronicamente através da plataforma DocuSign atualmente no 
endereço: https://www.docusign.com.br, com fundamento no artigo 10, parágrafo 2º da MP 
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2200-2/2001, e artigo 6º do Decreto 10.278/2020, pelos representantes legis e pelas 
testemunhas. 
 
São Paulo,  30 de junho de 2022. 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
QUALITY SERVIÇOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES PURA 

Rogério Gerlah Paganatto 
 CNPJ 09.023.984/0001-09 

Contratada  
 
 
 
 

 
 

___________________________________ 
INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA 

Marcelo Martins 
 CNPJ 37.264.809/0001-30 

Contratante 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 
1- _________________________                                   2- _________________________ 
     Ione Rodrigues Pessoa                                                         Elaine Cristina Paixão 
     CPF: 134.311.768-28                                                             CPF: 
     RG: 23.600.422-0                                                                   RG: 
 

29.450.083-2

295.151.518-99
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To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 



Oficial

R$ 587,46

Estado

R$ 167,53

Secretaria Fazenda

R$ 115,12

Reg. Civil

R$ 31,37

T. Justiça

R$ 40,02

M. Público

R$ 28,53

ISS

R$ 12,31

Total

R$ 982,34

Página

000026/000091

Registro Nº

480.284

19/08/2022

Protocolo nº 568.606 de 27/07/2022 às 10:29:59h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 480.284 em 19/08/2022 e averbado no registro n. 463439 de 12/02/2020 neste
1º Oficial  de Registro Civil  de  Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo.  Assinado  digitalmente  por  Adriana
Araujo Paulo Rego - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 
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De: marcelo.martins@ibric.org.br
Para: Veronica Paganatto - Quality Associados
Cc: Elaine Paixao; Tatiane Sales; ione@qualityassociados.com.br
Assunto: rescisão do contrato do IBRIC
Data: segunda-feira, 20 de junho de 2022 13:34:27

Prezada Verônica, boa tarde.

No prosseguimento da rescisão do contrato do IBRIC com a Quality,
solicito encaminhar para a POLLI CONTÁBIL, aos cuidados da Tatiane,
as seguintes informações:

1 - Informações da contabilidade: 

Demonstrações/documentos, relativos ao ano de 2021 e de janeiro/22
até maio/22:

Livro Diário;
Livro Razão;
Balancete sem zeramento referente ao mês imediatamente
anterior;
Balanço Patrimonial;
D.R.E (Demonstração do Resultado do Exercício);
D.M.P.L (Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido);
Notas Explicativas;
Numeração dos Livros Diário e Razão; e,
Relação do imobilizado, por bem, informando valor depreciado,
valor a depreciar e taxa da depreciação utilizada.

2 - Certificado digital:

Enviar por e-mail o certificado digital A1 ou entregar na Polli o
certificado A3.

Copio neste e-mail a Elaine e a Tatiane da Polli Contábil.

Att,

                Marcelo Martins

Diretor Administrativo e Financeiro
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Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Contábeis 

CONTRATADA: POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA, CNPJ 30.952.404/0001-46, , com sede à 

Rua Roberto Simonsen, nº 120, sala 201, Sé, CEP 01017-020, na cidade de São Paulo – SP, neste 

ato representada por sua responsável legal, a Senhora Ana Lúcia Polli, brasileira, casada, 

Contadora, CPF 117.041.338-23, Cédula de Identidade RG 20.073.801-X, profissional inscrita 

perante o CRC sob o nº 1SP197556/O-4 e Tatiane Sales Lima, brasileira, casada, Administradora, 

CPF 320.788.418-03, Cédula de Identidade RG 33.971.142-5 qualificada neste ato somente como 

CONTRATADA. 

CONTRATANTE:INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULACAO NO SETOR DE 

INFRAESTRUTURA, situado R BOA VISTA,254,CENTRO CEP 01014-907, na cidade de SAO 

PAULO, inscrito no CNPJ 37.264.809/0001-30, neste ato representado por seu Presidente SERGIO 
FRANÇA LEÃO, brasileiro, casado, engenheiro civil,  CPF 161.521.316-34, Cédula de Identidade 

nº MG-11.845.144 e MARCELO MARTINS, brasileiro, casado, militar, CPF 622.692.237-20, Cédula 

de Identidade nº 025.181.182-4  neste ato qualificado somente como CONTRATANTE. 

Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante 

denominadas, simplesmente, CONTRATADA e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam 

e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante 

arroladas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

O objeto do presente consiste na prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE dos seguintes 

serviços profissionais, sendo que o ACEITE do orçamento apresentado é parte integrante 

desse contrato:  

1.1. ÁREA CONTÁBIL  

1.1.1. Classificação e escrituração da Contabilidade de acordo com as normas e princípios 

contábeis vigentes.  

1.1.2. Apuração de balancetes.  

1.1.3. Balanço Anual e Demonstrações Contábeis de acordo com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade para o Setor. 

1.2. ÁREA FISCAL  

1.2.1. Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam federais, estaduais 

ou municipais.  

1.2.2. Registros fiscais do ISS, quando houver fato gerador, e elaboração das guias de 

recolhimento dos tributos devidos, quando for o caso.  

1.2.3. Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais 

procedimentos de fiscalização tributária.  

1.3. ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  

1.3.1. Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, PIS, FGTS e outros aplicáveis às relações 

de emprego mantidas pela CONTRATANTE.  

1.3.2. Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos.  

1.3.3. Elaboração da Folha de Pagamento dos empregados, bem como das guias de recolhimento 

dos encargos sociais e tributos afins.  

1.3.4. Elaboração da Folha de Pagamento dos autônomos, quando houver, bem como das guias de 

recolhimento dos encargos sociais e tributos afins. 
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1.3.5. Atendimento ao e-Social e às demais exigências previstas na legislação, bem como de 

eventuais procedimentos de fiscalização.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATADA, em obediência às seguintes 

condições:  

2.1. A documentação indispensável para o desempenho dos serviços arrolados na 

Cláusula Primeira será fornecida pela CONTRATANTE, consistindo, basicamente, em:  

2.1.1. O caixinha e a movimentação bancária deverão ser disponibilizados por meio do site “Onvio” 

, em arquivo no formato Excel cujo modelo será fornecido pela CONTRATADA (quando não for 

possível a utilização do softweare OnBalance ou outro sistema financeiro), no link 

https://www.https://onvio.com.br, aos cuidados do Departamento Contábil. 

2.1.2. Os extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive das suas contas de 

investimento e de poupança, quando for o caso; os documentos relativos aos lançamentos, tais 

como depósitos, cópias de cheques, boletos, contratos diversos que envolvam pagamentos, termos 

de colaboração, termos de fomento, avisos de créditos, débitos, contratos de câmbio, recibos de 

pagamentos, notas fiscais, etc..., deverão ser disponibilizados por meio do site “Onvio” , no link 

https://www.https://onvio.com.br, em arquivos no formato pdf e, no caso dos extratos das 

contas correntes, também no formato ofx, aos cuidados do Departamento Contábil. 

2.1.3. Controle de frequência dos empregados e/ou apontamento e eventual comunicação para 

concessão de férias, admissão ou rescisão contratual, bem como correções salariais espontâneas e 

por ocasião de data base sindical, deverão ser informados por meio do site “Onvio” , no link 

https://www.https://onvio.com.br, aos cuidados do Departamento de Pessoal. 

2.1.4. Notas fiscais de prestação de serviços, emitidas por prestadores (terceiros), desde que 

contenham retenções na fonte (PIS/COFINS/CSLL, IR ou INSS), quando oriundas de municípios de 

fora do município sede (que consta no CNPJ da CONTRATANTE), deverão ser disponibilizadas por 

meio do site “Onvio” , no link https://www.https://onvio.com.br, aos cuidados do Departamento 

Fiscal.  

2.2. A documentação deverá ser enviada pela CONTRATANTE de forma completa e em 

boa ordem nos seguintes prazos:  

2.2.1. Até 20 (vinte) dias corridos após o encerramento do mês, os documentos relacionados nos 

itens 2.1.1 e 2.1.2. 
2.2.2. Semanalmente, quando houver fato gerador, os documentos mencionados no item 2.1.4., 

sendo que os relativos à última semana do mês, no 1° (primeiro) dia útil do mês seguinte.  

2.2.3. Até o dia 20 do mês de referência quando se tratar dos documentos do item 2.1.3, para 

elaboração da folha de pagamento. 

2.2.4. No mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes, a comunicação para confecção de aviso de 

férias e aviso prévio de rescisão contratual de empregados, conforme prazos estabelecidos em lei.   

2.3. A CONTRATADA compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na 

legislação de regência quanto aos serviços contratados, especificando-se, porém, os 

prazos abaixo:  

2.3.1. A entrega das guias de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas à CONTRATANTE 

far-se-á com antecedência de 2 (dois) dias do vencimento da obrigação, sendo disponibilizadas por 

meio do site “Onvio” , no link https://www.https://onvio.com.br.  

2.3.2. A entrega da Folha de Pagamento, recibos de pagamento salarial, de férias e demais 

obrigações trabalhistas far-se-á até 72 (setenta e duas) horas após o recebimento dos documentos 

mencionados no item 2.1.3, sendo disponibilizados por meio do site “Onvio” , no link 

https://www.https://onvio.com.br.  
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2.3.3. A entrega de Balancete far-se-á até o dia 20 do 2° (segundo) mês subsequente ao período a 

que se referir quando cumpridos, por parte da CONTRATANTE, os prazos estabelecidos nos itens 

2.1.1 e 2.1.2, por meio do site “Onvio” , no link https://www.https://onvio.com.br. 

2.3.4. A entrega do Balanço Anual far-se-á até 60 (sessenta) dias após a entrega de todos os 

dados necessários à sua elaboração, quando cumpridos, por parte da CONTRATANTE, os prazos 

estabelecidos nos itens 2.1.1 e 2.1.2, por meio do site “Onvio” , no link 

https://www.https://onvio.com.br. 

2.4. A remessa de documentos entre os contratantes deverá ser feita sempre sob 

protocolo virtual e, quando for o caso, físico. 

2.4.1. A disponibilização dos documentos far-se-á por meio do site “Onvio” , no link 

https://www.https://onvio.com.br, mediante o fornecimento de “login” e senha ou através de e-

mail, quando houver indisponibilidade da utilização do site “Onvio” . 

2.4.2. Em caso de indisponibilidade de comunicação por meio de Internet, a entrega poderá 

ocorrer por meio físico.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DEVERES DA CONTRATADA  

3.1. A CONTRATADA desempenhará os serviços enumerados na Cláusula Primeira com todo zelo, 

diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da 

CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, sujeitando-se, ainda, às 

normas do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela Resolução n° 803-96 do 

Conselho Federal de Contabilidade.  

3.2. Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ela entregues pela 

CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços 

pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso 

fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer 

pessoas que a eles tenham acesso.  

3.3. A CONTRATADA não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de 

informações, declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem 

apresentadas, bem como por omissões próprias da CONTRATANTE ou decorrentes do 

desrespeito à orientação prestada.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS DEVERES DA CONTRATANTE  

4.1. Obriga-se a CONTRATANTE a fornecer à CONTRATADA todos os dados, documentos e 

informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em 

tempo hábil; nenhuma responsabilidade caberá à segunda caso recebidos 

intempestivamente.  

4.2. Para a execução dos serviços constantes da Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA, os honorários profissionais correspondentes a R$ 1.300,00, por mês, 30, sendo que 

o mesmo deverá ser cobrado mediante o fornecimento de boleto bancário. Na impossibilidade da 

CONTRATADA emitir boleto bancário (por motivo de força maior), o pagamento deverá ser 

realizado através de depósito/transferência/TED no dia do vencimento, em conta a ser indicada 

pela CONTRATANTE. 

4.2.1. Além da parcela acima avençada, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA um adicional 

anual, correspondente ao valor de uma parcela mensal, para atendimento ao acréscimo de 

serviços e encargos próprios do período final do exercício, tais como o encerramento das 

demonstrações contábeis anuais, Escrituração Contábil Digital (do SPED), Escrituração Contábil 

Fiscal (do SPED), RAIS, Folhas de Pagamento do 13° Salário, quando houver e a DIRF.  

4.2.1.1. A mensalidade adicional mencionada no item anterior será paga em duas parcelas 

vencíveis nos dias 20 de novembro e 15 de dezembro de cada exercício, e seu valor será 

equivalente ao dos honorários vigentes no mês de pagamento.  



Oficial

R$ 587,46

Estado

R$ 167,53

Secretaria Fazenda

R$ 115,12

Reg. Civil

R$ 31,37

T. Justiça

R$ 40,02

M. Público

R$ 28,53

ISS

R$ 12,31

Total

R$ 982,34

Página

000031/000091

Registro Nº

480.284

19/08/2022

Protocolo nº 568.606 de 27/07/2022 às 10:29:59h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 480.284 em 19/08/2022 e averbado no registro n. 463439 de 12/02/2020 neste
1º Oficial  de Registro Civil  de  Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo.  Assinado  digitalmente  por  Adriana
Araujo Paulo Rego - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

 

Rua Roberto Simonsen, nº 120 – salas 201/202/203 – CEP 01017-020 – Sé – São Paulo/SP 

Contato: 11 3105-6522 / 3106-3313 

                                                   www.pollicontabil.com.br  /  pollicontabil@pollicontabil.com.br 

4 

4.2.1.2. Mesmo no caso de início do contrato em qualquer mês do exercício, a parcela 

adicional será devida integralmente.  

4.2.1.3. Caso o presente envolva a recuperação de serviços não-realizados – atrasados – a 

mensalidade adicional será, integralmente, devida desde o primeiro mês de atualização.  

4.2.2. Os honorários pagos após a data avençada no item 4.2., acarretarão à CONTRATANTE o 

acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês ou fração.  

4.2.3. Os honorários serão reajustados, anualmente, e automaticamente, segundo a variação do 

IGPM/FGV (índice de correção eleito pelas partes) no período, considerando-se como mês a fração 

igual ou superior a 15 (quinze) dias.  

4.2.4. O valor dos honorários previstos no item 4.2. foi estabelecido segundo o número de 

lançamentos contábeis e o número de funcionários no item 4.2.5, ficando certo que se a média 

trimestral dos mesmos for superior aos parâmetros mencionados na proporção de 20% (vinte por 

cento), passará a viger nova mensalidade no mesmo patamar de aumento do volume de serviço, 

automaticamente, a partir do primeiro dia após o trimestre findo.  

4.2.5. Os parâmetros de fixação dos honorários tiveram como base o volume de papéis e 

informações fornecidas pela CONTRATANTE, como segue:  

Quantidade de Funcionários (10). 

Quantidade de Lançamentos Contábeis (100). 

4.2.6. O percentual de reajuste anual previsto no item 4.2.3 incidirá sobre o valor resultante da 

aplicação do critério de revisão pelo volume de serviços, conforme item 4.2.4.  

4.3. A CONTRATANTE reembolsará à CONTRATADA o custo de todos os materiais utilizados na 

execução dos serviços ora ajustados, tais como formulários contínuos, impressos fiscais, 

trabalhistas e contábeis, bem como livros fiscais, pastas, cópias reprográficas, autenticações, 

reconhecimento de firmas, custas, emolumentos e taxas exigidos pelos serviços públicos, sempre 

que utilizados e mediante recibo discriminado, acompanhado dos respectivos comprovantes de 

desembolso.  

4.4. Os serviços solicitados pela CONTRATANTE não-especificados na Cláusula Primeira 

serão cobrados pela CONTRATADA em apartado, como extraordinários, segundo valor 

específico constante de orçamento previamente aprovado pela primeira, englobando nessa 

previsão toda e qualquer inovação da legislação relativamente ao regime tributário, trabalhista ou 

previdenciário.  

4.4.1. São considerados serviços extraordinários e que podem também depender de 

outros profissionais (advogado, pedagogo, psicólogo, etc...) em parceria para a sua 

execução, exemplificativamente:  

1) alteração de diretoria, de sócios, de endereço ou cadastral; 2) certidões negativas conjuntas 

federais (INSS, Receita Federal e PGFN), FGTS, estaduais (ICMS, IPVA, ITCMD, etc) e municipais 

(ISS, TFE, TFA, mobiliária, etc...), quando necessitarem de deslocamento à repartições; 3) 

Certidão negativa de falências, concordatas, protestos ou quaisquer certidões e certificados afins; 

4) Homologação em órgãos de fiscalização e acompanhamento; 5) Autenticação ou registro de 

Livros, quando for o caso; 6) Impressão e encadernação de livros; 7) Declaração de ajuste do 

imposto de renda da pessoa física dos membros responsáveis ou equivalentes; 8) Prestação de 

serviços de solicitação de imunidades junto a órgãos governamentais; 9) Prestação de contas de 

projetos específico junto a órgãos governamentais; 10) Renovação de imunidade tributária junto a 

órgãos governamentais; 11) Preenchimento de fichas cadastrais/IBGE e outros que vierem a ser 

instituídos e necessários; 12) Acompanhamento e atendimento a solicitações da auditoria; 13) 

Elaboração de atas, estatutos, contrato social e contratos diversos; 14) Elaboração intelectual e 

confecção de projetos, programas e afins; 15) Assessoramento Jurídico de natureza trabalhista e 

previdenciária; e, 16) Elaboração intelectual e confecção para participação em Editais.  
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CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO  

5.1. O presente contrato vigorará a partir 01/06/2022, por prazo de 24 meses prorrogáveis 

automaticamente, podendo, a qualquer tempo, ser rescindido mediante pré-aviso de 60 dias, por 

escrito, período durante o qual permanecem vigentes as obrigações contratuais. 

5.1.1. A parte que não comunicar, por escrito, a rescisão ou efetuá-la de forma sumária, 

desrespeitando o pré-aviso previsto, ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória no 

valor de 2 (duas) parcelas mensais dos honorários vigentes à época.  

5.1.2. No caso de rescisão, a dispensa pela CONTRATANTE da execução de quaisquer serviços, 

seja qual for a razão, durante o prazo do pré-aviso, deverá ser feita por escrito, não a 

desobrigando do pagamento dos honorários integrais até o termo final do contrato.  

5.2. Ocorrendo a transferência dos serviços para outra Empresa Contábil ou Contabilista, a 

CONTRATANTE deverá informar à CONTRATADA, por escrito, seu nome, endereço, nome do 

responsável e número da inscrição no Conselho Regional de Contabilidade, sem o que não será 

possível à CONTRATADA cumprir as formalidades fiscais e ético-profissionais, inclusive a 

transmissão de dados e informações necessárias à continuidade dos serviços, em relação às quais, 

diante da eventual inércia da CONTRATANTE, estará desobrigada de cumprimento.  

5.2.1. Entre os dados e informações a serem fornecidos não se incluem detalhes técnicos dos 

sistemas de informática da CONTRATADA, os quais são de sua exclusiva propriedade.  

5.3. A falta de entrega de documentos ou pagamento de qualquer parcela de honorários 

faculta à CONTRATADA suspender, imediatamente, a execução dos serviços ora 

pactuados, bem como considerar rescindido o presente, independentemente de 

notificação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo do previsto no item 4.2.2, mediante 

notificação prévia da suspensão.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO  

Fica eleito o Foro da Cidade de São Paulo, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente 

contrato. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor e para um 

só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas.  

 

São Paulo, 01/06/2022. 

 

 

 

____________________ 

CONTRATADA 

 

____________________ 

CONTRATANTE  

 

____________________ 

CONTRATANTE 

   

TESTEMUNHAS 

1 - ____________________ 

 _______________________ 

 Nome e RG 

2 - ____________________ 

 _______________________ 

 Nome e RG 

 

 

 
 

POLLI E SALES 
CONTABILIDADE 
LTDA:30952404000146

Assinado de forma digital por 
POLLI E SALES CONTABILIDADE 
LTDA:30952404000146 
Dados: 2022.07.22 12:24:10 
-03'00'

SERGIO FRANCA 
LEAO:16152131634

Assinado de forma digital por 
SERGIO FRANCA 
LEAO:16152131634 
Dados: 2022.07.21 12:25:49 -03'00'

ELAINE CRISTINA 
PAIXAO DE 
FARIA:29515151
899

Assinado de forma 
digital por ELAINE 
CRISTINA PAIXAO DE 
FARIA:29515151899 
Dados: 2022.07.20 
13:52:02 -03'00'

MARCELO 
MARTINS:62269623720

Assinado de forma digital por 
MARCELO MARTINS:62269623720 
Dados: 2022.06.13 17:46:59 -03'00'
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RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
 

 
EMPRESA 

 
Razão Social: Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura (IBRIC) 
CNPJ ou CGC: 37.264.809/0001-30 
Endereço: Rua Boa Vista, 254 – 13o Andar - Centro 
CEP: 01.014-907                                            Cidade: São Paulo           Estado: SP 
Telefone: 31 – 3292-3962 
Representada por: Sergio França Leão                                    Cargo: Diretor de Sustentabilidade 
Responsável pelo RH: Marcelo Martins     Telefone de contato: (11) 96085 - 4399 
Supervisor do Estágio: Kaori Ishihara Tamekuni 
Email: kao.ish@gmail.com 
Telefones de contato: 31 99445-2882 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - IES 
 
Brasil Educação S.A. – Mantenedora do Centro Universitário UNA  
Endereço: Rua Aimorés, 1451 - Lourdes.  
CEP: 30.140-071 – Belo Horizonte/ MG – Telefone: (31) 3235-7300 
CNPJ: 05.648.257/0001-78 
 

ESTAGIÁRIO 
 
Nome: Karla Rhowmert Dias Rodrigues Nogueira 
Endereço: Rua Austen Nogueira de Sá, 220 Casa 
03 – Ouro Preto – Belo Horizonte MG 
CEP: 31310-620 

 
Curso: Design       
Turno: Noite 
CPF:071.728.676-29

 
As partes acima nomeadas e qualificadas ajustam o que se segue: 
 
Fica rescindido a partir desta data, o termo de compromisso de estágio iniciado no dia 01/11/2021, 
declarando o estagiário não ter nada a receber da concedente. 
 
A rescisão fundamenta-se com base no exposto abaixo: 
 

 Irregularidade escolar 
 Abandono de estágio 
 Por iniciativa da empresa 

 

 Efetivação, em Regime PJ 
 Por solicitação do Estagiário 
 Descumprimento das clausulas do TCE 

 
 

A partes por estarem acordadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor juntamente 
com a Instituição de Ensino.  

 

Belo Horizonte, 30 de abril de 2022. 

 
 
 
 
 
 

Assinatura e Carimbo Empresa 
MARCELO MARTINS – DIRETOR ADMINISTRATIVO 

 INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA 
  

 

MARCELO 
MARTINS:62269623720

Assinado de forma digital por MARCELO 
MARTINS:62269623720 
Dados: 2022.06.14 17:09:27 -03'00'
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Assinatura e Carimbo Supervisor  
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura Estagiário (Aluno) 

 

 

 

 

 
Assinatura e Carimbo Instituição (IES) 

 

Karla Rhowmert Dias 
Rodrigues Nogueira

Assinado de forma digital por Karla 
Rhowmert Dias Rodrigues Nogueira 
Dados: 2022.06.19 21:45:31 -03'00'

Kaori Ishihara 
Tamekuni

Assinado de forma digital 
por Kaori Ishihara Tamekuni 
Dados: 2022.06.20 15:32:44 
-03'00'

LUCAS TEIXEIRA DA SILVA
Assinado de forma digital por LUCAS 
TEIXEIRA DA SILVA 
Dados: 2022.06.22 19:25:33 -03'00'
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTUDANTE NO ESTÁGIO

Nome do Estagiário: Karla Rhowemert Dias Rodrigues Nogueira

Razão Social: Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura

Nome do Supervisor do Estágio: Kaori Ishihara Tamekuni

Cargo (Supervisor): Consultora de Comunicação

Setor: Comunicação

• ASPECTOS TÉCNICOS/PROFISSIONAIS
• Qualidade, rapidez e precisão com que executa as tarefas

(X) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório

• Facilidade de compreensão

(X) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório

• Nível de conhecimentos teóricos

(X) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório

• Organização e método nas atividades

(X) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório

• Iniciativa e independência

(X) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório

• O(a) estagiário(a) demonstrou dificuldade em executar alguma tarefa que lhe foi atribuída?

( ) sim (X) não Quais?

• ASPECTOS ATITUDINAIS
• Assiduidade - Constância e pontualidade no cumprimento dos horários e dias

(X) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório

• Disciplina e Discrição - facilidade em aceitar e seguir instruções de

superiores e acatar normas e regulamentos

(X) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório
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R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

• Cooperação - Atuação junto a outras pessoas no sentido de contribuir para o

alcance de um objetivo comum; influência positiva junto ao grupo

(X) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório

• Responsabilidade - capacidade de responder pelas atribuições, materiais,

equipamentos e bens da empresa que lhe são confiados durante o estágio

(X ) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório

• Cite alguma contribuição significativa dada pelo estagiário:

Karla buscou conhecimentos para além dos que era solicitada, demonstrando enorme
espírito de liderança e capacidade intelectual.

• Cite as dificuldades técnicas encontradas no desenvolvimento das
atividades, levando em consideração o nível de escolaridade do(a) estagiário(a):

Logo no início do estágio Karla ainda não conhecia sobre Google Trends, para otimizar as
redes sociais, ela precisou de apenas alguns minutos e logo se apropriou de muito mais.

Data: 04/05/2022

Assinatura e Carimbo do Supervisor (Empresa)

Assinatura e Carimbo Coordenador (IES)

Kaori 
Ishihara 
Tamekuni

Assinado de forma 
digital por Kaori 
Ishihara Tamekuni 
Dados: 2022.06.04 
20:59:11 -03'00'

Pedro Prates Valerio
Assinado de forma digital por Pedro Prates 
Valerio 
Dados: 2022.06.22 19:25:14 -03'00'
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R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

 
 

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 
Nome do Estagiário: Karla  Rhowmert Dias 

Rodrigues Nogueira 

Razão Social: Instituto Brasileiro de 

Autorregulação no Setor de Infraestrutura 

Curso: Design 

Período: 3º 

Turno (do Curso): Noite 

Setor: Design 

Vigência do Estágio: 01/11/2021 a 01/05/2022 

Nome do Supervisor: Kaori Ishihara Tamekuni 

Telefone: 31 9 9445-2882

 
 
 

1) Cite as principais atividades que você realizou durante o estágio: 

Peças de Design para as redes sociais, copy para as redes sociais, manutenção do site, criação de conteúdos para    

site e redes sociais. 

 

 

 

2) A supervisão recebida na empresa está sendo considerada: 

 

(x) Excelente ( ) Satisfatória ( ) Insuficiente ( ) Inexistente 

 

Justificativa:  A Kaori se mostrou disponível para esclarecer todas as minhas dúvidas e mostrou caminhos para que eu 

pudesse evoluir com o meu trabalho, me apoiando e me dando autonomia nas tomadas de decisão.  

 

 

 

 
3) Você vivenciou alguma dificuldade durante a realização do Estágio? 

 

( ) Sim (x) Não 

 

Quais?    

 

 

 

 
 
 

4) Avalie a sua atuação: 
 
 

A) Qualidade, rapidez e precisão com que executou as tarefas 

(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório 

 

B) Facilidade de compreensão em relação às atividades propostas 

(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório 

 

C) Nível de conhecimentos teóricos 

(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório 

 

D) Organização e método nas atividades 

(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório 
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R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

 
 

 

 

 

 

E) Iniciativa e independência 

(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório 

 

 

F) Assiduidade - Constância e pontualidade no cumprimento dos horários e dias 

(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório 

 

G) Disciplina e Discrição - facilidade em aceitar e seguir instruções de superiores e acatar normas  

e regulamentos 

(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório 
 

H) Cooperação - Atuação junto a outras pessoas no sentido de contribuir para o alcance de um objetivo 

comum; influência positiva junto ao grupo 

(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório 

 

I) Responsabilidade - capacidade de responder pelas atribuições, materiais, equipamentos e bens da empresa 

que lhe são confiados durante o estágio 

(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório 

 

 

 

5) Sugestões ou críticas:  
   A Kaori é excelente professora e supervisora de estágio. 

 

 

 

 

 

 

Data: 01/ 05/2022_ 
 

 

 

 

 

Assinatura Estagiário (Aluno) 
 

 

 

 

 

 

Assinatura e Carimbo Coordenador (IES) 
 

Karla Rhowmert Dias 
Rodrigues Nogueira

Assinado de forma digital por Karla 
Rhowmert Dias Rodrigues 
Nogueira 
Dados: 2022.06.20 16:10:42 -03'00'

Pedro Prates Valerio
Assinado de forma digital por Pedro Prates 
Valerio 
Dados: 2022.06.22 19:25:01 -03'00'
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R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

 

RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
 

 
EMPRESA 

 
Razão Social: Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura (IBRIC) 
CNPJ ou CGC: 37.264.809/0001-30 
Endereço: Rua Boa Vista, 254 – 13o Andar - Centro 
CEP: 01.014-907                                            Cidade: São Paulo           Estado: SP 
Telefone: 31 – 3292-3962 
Representada por: Sergio França Leão                                    Cargo: Diretor de Sustentabilidade 
Responsável pelo RH: Marcelo Martins     Telefone de contato: (11) 96085 - 4399 
Supervisor do Estágio: Kaori Ishihara Tamekuni 
Email: kao.ish@gmail.com 
Telefones de contato: 31 99445-2882 

 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - IES 

 
Brasil Educação S.A. – Mantenedora do Centro Universitário UNA  
Endereço: Rua Aimorés, 1451 - Lourdes.  
CEP: 30.140-071 – Belo Horizonte/ MG – Telefone: (31) 3235-7300 
CNPJ: 05.648.257/0001-78 
 

ESTAGIÁRIO 
 
Nome: Andressa Maria Lopes Barcelar  
Endereço: Avenida Régulus, 85, apt 204, bloco 5 
Jardim Riacho - CEP: 32241210 Contagem/ MG 
 

 
Curso: Design       
Turno: Noite 
CPF: 099.908.176-42

 
As partes acima nomeadas e qualificadas ajustam o que se segue: 
 
Fica rescindido a partir desta data, o termo de compromisso de estágio iniciado no dia 01/11/2021, 
declarando o estagiário não ter nada a receber da concedente. 
 
A rescisão fundamenta-se com base no exposto abaixo: 
 

 Irregularidade escolar 
 Abandono de estágio 
 Por iniciativa da empresa 

 

  Efetivação, em Regime PJ 
  Por solicitação do Estagiário 
  Descumprimento das cláusulas do TCE 

 
 

A partes por estarem acordadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor juntamente 
com a Instituição de Ensino.  

 

Belo Horizonte, 30 de abril de 2022. 

 
 
 
 
 
 

Assinatura e Carimbo Empresa 
MARCELO MARTINS – DIRETOR ADMINISTRATIVO 

 INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA 
  

 

MARCELO 
MARTINS:62269623720

Assinado de forma digital por 
MARCELO MARTINS:62269623720 
Dados: 2022.06.14 17:10:32 -03'00'
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Condução Despesas
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Assinatura e Carimbo Supervisor  
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura Estagiário (Aluno) 

 

 

 

 

 
Assinatura e Carimbo Instituição (IES) 

 

Kaori Ishihara 
Tamekuni

Assinado de forma digital por 
Kaori Ishihara Tamekuni 
Dados: 2022.06.22 09:34:39 -03'00'

 

 
Cidade Universitária Una 
CNPJ: 05.648.257/0001-78 
Rua Aimorés, 1451 
 

Antônio 
Geraldo 
Terra

Assinado de 
forma digital por 
Antônio Geraldo 
Terra 
Dados: 
2022.07.20 
13:54:18 -03'00'
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R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTUDANTE NO ESTÁGIO

Nome do Estagiário: Andressa Maria Lopes Barcelar

Razão Social: Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura

Nome do Supervisor do Estágio: Kaori Ishihara Tamekuni

Cargo (Supervisor): Consultora de Comunicação

Setor: Comunicação

• ASPECTOS TÉCNICOS/PROFISSIONAIS
• Qualidade, rapidez e precisão com que executa as tarefas

(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório

• Facilidade de compreensão

(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório

• Nível de conhecimentos teóricos

(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório

• Organização e método nas atividades

(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório

• Iniciativa e independência

(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório

• O(a) estagiário(a) demonstrou dificuldade em executar alguma tarefa que lhe foi atribuída?

( ) sim (X) não Quais?

• ASPECTOS ATITUDINAIS
• Assiduidade - Constância e pontualidade no cumprimento dos horários e dias

(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório

• Disciplina e Discrição - facilidade em aceitar e seguir instruções de

superiores e acatar normas e regulamentos

( X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório
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Condução Despesas

R$ 0,00

• Cooperação - Atuação junto a outras pessoas no sentido de contribuir para o

alcance de um objetivo comum; influência positiva junto ao grupo

(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório

• Responsabilidade - capacidade de responder pelas atribuições, materiais,

equipamentos e bens da empresa que lhe são confiados durante o estágio

(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório

• Cite alguma contribuição significativa dada pelo estagiário:

Andressa sempre fez cursos para poder aprimorar a qualidade das atividades. Esteve atenta
à melhoria de textos, da criação dos layouts. Questionava quando não concordava com o
intuito de mostrar que novas ideias podem ser valorosas. Desenvolveu os vídeos e esteve
atenta às estratégias que falávamos em todas as reuniões para serem implementadas.

• Cite as dificuldades técnicas encontradas no desenvolvimento das
atividades, levando em consideração o nível de escolaridade do(a) estagiário(a):

Quando começou o estágio Andressa estava tateando na área da criação e me pouco tempo
ela desenvolveu mais suas habilidades como pediu para ter mais responsabilidades nessa
área.

Data: 04/05/2022

Assinatura e Carimbo do Supervisor (Empresa)
MARCELO MARTINS – DIRETOR ADMINISTRATIVO

INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA

Assinatura e Carimbo Coordenador (IES)
KAORI ISHIHARA

Kaori Ishihara 
Tamekuni

Assinado de forma digital por Kaori 
Ishihara Tamekuni 
Dados: 2022.06.22 10:07:26 -03'00'

MARCELO 
MARTINS:62269623720

Assinado de forma digital por 
MARCELO MARTINS:62269623720 
Dados: 2022.06.23 15:18:21 -03'00'

 

 
Cidade Universitária Una 
CNPJ: 05.648.257/0001-78 
Rua Aimorés, 1451 
 

Antônio 
Geraldo 
Terra

Assinado de 
forma digital por 
Antônio Geraldo 
Terra 
Dados: 2022.07.20 
13:55:15 -03'00'
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R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

CONSULTORA DE COMUNICAÇÃO
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Condução Despesas
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AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO

Nome do Estagiário:Andressa Maria Lopes Barcelar

Razão Social:Instituto Brasileiro de  Autorregulação do setor infraestrutura

Curso: Design

Período:3º

Turno (do Curso): Noite 

Setor: Comunicação 

Vigência do Estágio: 26/11/2021 a 30/04/2022

Nome do Supervisor:Kaori Ishihara Tamekuni

Telefone: (11)96085-4399

⦁ Cite as principais atividades que você realizou durante o estágio:

Auxiliar o seto de comunicação e manutenção de redes sociais, edição de vídeos e artes 
tanto para mídia 
impressa quanto para digital.

⦁ A supervisão recebida na empresa está sendo considerada:

(x) Excelente ( ) Satisfatória ( ) Insuficiente ( ) Inexistente

Justificativa:

⦁ Você vivenciou alguma dificuldade durante a realização do Estágio?

( ) Sim (x) Não

Quais?

⦁ Avalie a sua atuação:

⦁ Qualidade, rapidez e precisão com que executou as tarefas
(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) 
Insatisfatório

1
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⦁ Facilidade de compreensão em relação às atividades propostas

(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) 
Insatisfatório

⦁ Nível de conhecimentos teóricos
(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) 
Insatisfatório

⦁ Organização e método nas atividades
(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) 
Insatisfatório

⦁ Iniciativa e independência
(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) 
Insatisfatório

⦁ Assiduidade - Constância e pontualidade no cumprimento dos horários e dias
(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) 
Insatisfatório

⦁ Disciplina e Discrição - facilidade em aceitar e seguir instruções de

superiores e acatar normas 

e regulamentos
(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) 
Insatisfatório

⦁ Cooperação - Atuação junto a outras pessoas no sentido de contribuir para

o alcance de um objetivo comum; influência positiva junto ao grupo
(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) 
Insatisfatório

I) Responsabilidade - capacidade de responder pelas atribuições, materiais, 

equipamentos e bens da empresa que lhe são confiados durante o estágio
(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) 
Insatisfatório

⦁ Sugestões ou críticas:

2
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R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

Data: 22 / 07 /_2022

Assinatura Estagiário (Aluno)

Assinatura e Carimbo Coordenador (IES)

3

Antônio 
Geraldo 
Terra

Assinado de forma 
digital por Antônio 
Geraldo Terra 
Dados: 2022.07.20 
13:56:20 -03'00'

 

 
Cidade Universitária Una 
CNPJ: 05.648.257/0001-78 
Rua Aimorés, 1451 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
CONTRATANTE: Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura, inscrita sob 
o CNPJ/CPF: 37.264.809/0001-30, neste ato representada na forma de seu Contrato Social. 
 
CONTRATADA: KARLA RHOMWERT DIAS RODRIGUES NOGUEIRA 07172867629, 
inscrita sob o CNPJ/CPF: 46.293.190/0001-83, neste ato representada na forma de MEI. 
 
Resolvem as partes firmar este CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, a ser regido 
pelas seguintes disposições: 
 
1. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
1.1 - Este contrato tem como objetivo a prestação de serviços de gestão de redes sociais. 
 

a) O gerenciamento das redes sociais: Facebook, Instagram e LinkedIn para a 

CONTRATANTE, fazendo a criação e reformulação do perfil, manutenção, 

organização das informações em especificados canais de comunicação e interação 

com potenciais clientes. 

 

b) O acompanhamento do desempenho de cada campanha, sendo de 

responsabilidade da CONTRATANTE o pagamento do valor de mídia a ser utilizado; 

 

c) A criação de textos originais para postagens, com técnicas adequadas de SEO 

(Search Engine Optimization), de acordo com os temas definidos em parceria com a 

CONTRATANTE; 

 

d) A escolha de imagens retiradas de bancos de imagens pago ou gratuito, quando 

não recebido material enviado pela CONTRATANTE, para uso nas postagens dos 

canais e criação das peças publicitárias; 

 

e) Diagramação de documentos e criação de impressos se necessário com o prazo 

mínimo de 48h de antecedência.  

 

f) Atualização e acompanhamento do site com Elementor e WordPress de acordo com 

a demanda da CONTRATADA 
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2. DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

2.1 - Obrigações da CONTRATADA: 

 

1) Produzir conteúdo para as redes sociais mencionadas neste contrato; 

 

2) É de responsabilidade da CONTRATADA o estudo do conceito, ideia, campanha, marca, 

produto ou serviço a difundir, incluindo a identificação e a análise de suas vantagens e 

desvantagens absolutas e relativas aos seus públicos e, quando for o caso, ao seu mercado 

e à sua concorrência; 

 

3) Fornecer ao CONTRATADO, de acordo com o período necessário, todos os textos de 

atualização, ideias propostas e eventuais imagens a serem veiculados nos materiais on e 

offline; 

 

4) Cumprir os prazos estipulados neste contrato, para pagamentos e entrega de material; 

 

5) A CONTRATANTE é livre para sugerir todo e qualquer conteúdo informativo de suas 

páginas, sendo ela integralmente responsável pelos efeitos provenientes destas informações, 

respondendo civil e criminalmente por atos contrários à lei, propaganda enganosa, atos 

obscenos e violação de direitos autorais. 

 

3. PRAZO 
 

3.1 - O início da prestação do serviço e do contrato aqui disposto se dará a partir do dia 

01/05/2022. Com renovação automática mensal de acordo com o interesse de ambas as 

partes. Caso uma das partes não tenha interesse na renovação deverá informar com o prazo 

de no mínimo 30 dias antes da não renovação. 

 

4. CRONOGRAMA 
 

 4.1 – Para as redes sociais A CONTRATADA deverá cumprir o cronograma de 3 postagens 

semanais para a CONTRATANTE, mediante a liberação e aprovação das peças que deve ser 

realizada pela CONTRATANTE. O site deverá ter pelo menos 1 atualização semanal também 

mediante liberação e autorização da CONTRATANTE. 

 

 



Oficial

R$ 587,46

Estado

R$ 167,53

Secretaria Fazenda

R$ 115,12

Reg. Civil

R$ 31,37

T. Justiça

R$ 40,02

M. Público

R$ 28,53

ISS

R$ 12,31

Total

R$ 982,34

Página

000049/000091

Registro Nº

480.284

19/08/2022

Protocolo nº 568.606 de 27/07/2022 às 10:29:59h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 480.284 em 19/08/2022 e averbado no registro n. 463439 de 12/02/2020 neste
1º Oficial  de Registro Civil  de  Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo.  Assinado  digitalmente  por  Adriana
Araujo Paulo Rego - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

5. DIREITOS AUTORAIS 
 

 5.1 - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o desenvolvimento de artes 

publicitárias e quaisquer outros conteúdos que serão veiculados nas mídias sociais da 

CONTRATANTE durante o período de vigência deste contrato. 

 

6. VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO 
 

6.1 - Pelos serviços prestados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de 

R$ 1.100,00 via transferência ou PIX até o 5º dia útil do mês seguinte ao mês trabalhado.  

 

6.2 - Em qualquer caso de rescisão contratual, não ocorrerá a devolução do valor recebido 

pela CONTRATADA. A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, a qualquer 

tempo, mediante prévia notificação à CONTRATADA no período de 30 dias úteis. 

 

6.3 - O não pagamento, do serviço prestado dentro de 15 dias após o vencimento da primeira 

notificação à CONTRATANTE acarretará suspensão dos serviços e notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial da cobrança. 

 

6.4 - A CONTRATANTE deverá estar ciente de que o CONTRATADO somente realizará os 

itens desejados por ele, que constarem no contrato. A prestação de serviços ocorrerá em 

modelo Home Office, que acontecerá em horário flexível com carga horária distribuída em 40h 

semanais. Qualquer pedido adicional ou atividade presencial será cobrado separadamente do 

documento, mediante a novo orçamento. 

 

7. DA RESCISÃO 
 

7.1 - Em qualquer hipótese de rescisão prevista nesta cláusula, fica assegurado à 

CONTRATADA o pagamento proporcional pelos serviços devidamente prestados até a data 

de rescisão do contrato. Também fica assegurados à CONTRATANTE a entrega definitiva da 

totalidade dos materiais resultadas da prestação dos serviços prestados até a data de 

rescisão.  

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1 - Ficam assegurados ao CONTRATADO todos os direitos autorais relativos ao projeto, 

sem que à CONTRATANTE caiba qualquer direito neste sentido, mesmo em caso de rescisão 
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do presente instrumento. A CONTRATADA tem total liberação de publicar em seus canais de 

divulgação como forma de portfólio apenas; 

 

8.2 - As peças gráficas abertas (arquivos editáveis) são de propriedade da CONTRATADA e 

cabe a esta optar pela transferência ou não destes arquivos para a CONTRATANTE. No 

entanto, a CONTRATANTE tem uso comercial integral das peças fechadas, uma vez que suas 

faturas estejam em dia. 

 

8.3 - A CONTRATANTE fica isenta de toda e qualquer responsabilidade pelo não cumprimento 

da CONTRATADA de determinações administrativas e/ou legais relativas à execução do 

objeto do presente instrumento; 

 

Belo Horizonte, 1º de maio de 2022 

 

CONTRATADA 
Assinatura:  

KARLA RHOMWERT DIAS RODRIGUES NOGUEIRA  
CNPJ 46.293.190/0001-83 

  

 

CONTRATANTE 
Assinatura:  

MARCELO MARTINS – DIRETOR ADMINISTRATIVO 
Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura 

IBRIC CNPJ: 37.264.809/0001-30 

Karla Rhowmert Dias 
Rodrigues Nogueira

Assinado de forma digital por Karla 
Rhowmert Dias Rodrigues Nogueira 
Dados: 2022.05.30 21:16:14 -03'00'

MARCELO 
MARTINS:62269623720

Assinado de forma digital por 
MARCELO MARTINS:62269623720 
Dados: 2022.05.30 17:33:10 -03'00'
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ESTATUTO ASSOCIATIVO 

INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA 

CNPJ 37.264.809/0001-30 

ATUALIZADO NA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

REALIZADA EM 22 DE JUNHO 2022 

CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, PRAZO E SEDE 

Artigo 1º. O Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura, doravante 
denominado simplesmente “Instituto”, é uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, 
de âmbito nacional, com prazo de duração indeterminado, que se regerá pelo presente estatuto 
associativo (“Estatuto”) e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. 

Artigo 2º. O Instituto tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Edifício 
Victoria Plaza, localizado na Alameda Santos, 200, 9º andar – Paraíso, CEP 01418-000, podendo 
abrir, transferir e encerrar estabelecimentos e escritórios em qualquer parte do país e no exterior, 
conforme decisão da Diretoria Executiva. 

CAPÍTULO II – MISSÃO E OBJETO SOCIAL 

Artigo 3º. O Instituto tem como missão e objetivos principais promover o fortalecimento do Setor 
de Infraestrutura, através das seguintes atividades e finalidades de relevância pública e social: 

a) Instituir a autorregulação do Setor de Infraestrutura; 

b) Promover os valores da ética, integridade, sustentabilidade, meio ambiente, 
governança corporativa, melhores práticas e responsabilidade social mediante a 
elaboração de normas e procedimentos de autorregulação, fiscalizar ações de 
conformidade adotadas pelos Associados e indicar correções e melhorias; 

c) Conferir a seus Associados certificações, selos, distinções, insígnias e 
reconhecimentos, relativos à conformidade de programas anticorrupção, defesa da 
concorrência, sustentabilidade, meio ambiente e infraestrutura, dentre outros, na 
forma a ser regulamentada pela Diretoria Executiva, com apoio dos Comitês; 

d) Promover a transparência e colaborar no desenvolvimento, na implantação, no 
aprimoramento e no fortalecimento da ética, da integridade, da sustentabilidade, 
da governança corporativa, de medidas anticorrupção e pró-competitivas, e de 
melhores práticas nas contratações públicas e privadas envolvendo projetos de 
infraestrutura de que participarem seus Associados; 

e) Colaborar com os setores público e privado na persecução de valores comuns que 
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digam respeito à ética, integridade, combate à corrupção, fomento à concorrência, 
proteção do meio ambiente e desenvolvimento econômico e social; 

f) Investir em ações educativas e culturais voltadas para o setor; 

g) Promover diálogo, intercâmbio, sinergias, alianças, parcerias estratégicas, acordos 
de cooperação nacionais ou internacionais, firmar memorando de entendimentos e 
outras formas de atuação conjunta entre seus Associados, o poder público e a 
sociedade civil, tendo sempre em vista os objetivos associativos; e 

h) Organizar e promover reuniões, eventos sociais, culturais, educativos, 
treinamentos, palestras, seminários, congressos, cursos, workshops, simpósios, 
painéis, visitas técnicas, think tanks, residências e intercâmbios com vistas à 
divulgação das atividades, ao fomento da educação corporativa e à promoção de 
seus objetivos e valores. 

§1º. Em caso de celebração de termos de colaboração, parcerias e afins com entes públicos, o 
Instituto, no desempenho de suas atividades, observará, nos termos da lei, os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e eficácia. 

§2º. O Instituto poderá alienar, dispor, ou cobrar pela utilização de produtos, serviços, bens ou 
direitos eventualmente decorrentes ou relacionados às atividades indicadas neste Artigo, desde 
que toda a receita, recursos ou resultados operacionais daí advindos sejam obrigatoriamente 
aplicados na consecução de seu objeto social, devendo haver evidências do efetivo fomento aos 
princípios aqui estabelecidos. Em nenhuma hipótese os resultados poderão ser distribuídos entre 
os Associados, administradores ou qualquer outra pessoa física ou jurídica ligada ao Instituto, 
direta ou indiretamente. 

§3º. Para fins do disposto neste Estatuto Social “Setor de Infraestrutura” significa: os segmentos 
de energia, iluminação pública, saneamento ambiental e recursos hídricos, telecomunicações, 
transportes, logística e mobilidade urbana, e suas cadeias produtivas englobando, mas não se 
limitando a construtores, fornecedores, subempreiteiros e subcontratados, investidores, 
financiadores, instituições financeiras e não financeiras, seguradoras, resseguradoras, 
organismos nacionais e internacionais, bilaterais e multilaterais, concessionários de serviços 
públicos, operadores, projetistas, consultores, instituições de ensino, prestadores de serviços e 
outras entidades, desde que sua atividade tenha pertinência temática e estejam correlacionadas 
ao setor de infraestrutura. 

Artigo 4º. O Instituto poderá adotar um Regimento Interno, aprovado pelo Conselho Deliberativo, 
com a finalidade de regular e detalhar as disposições contidas neste Estatuto. 

Artigo 5º. O Instituto pautará sua conduta pelos valores da ética e integridade, transparência, 
sustentabilidade, respeito ao meio ambiente, cooperação internacional, melhores práticas de 
governança corporativa e de mercado, de responsabilidade social e de respeito no trato com a 
coisa pública, a coletividade e o interesse público, dedicará especial atenção ao cumprimento das 
normas que visem prevenir a corrupção, promover a defesa da concorrência, do meio ambiente, 
das normas técnicas e de segurança do trabalho, dentre outras previstas na legislação brasileira, 
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e zelará pelo cumprimento do disposto a seguir: 

§1º. É proibida a prática de quaisquer condutas ou atos ilícitos e/ou ilegais previstos na legislação 
brasileira, especialmente nas Leis nº 12.846/2013, 12.529/2011 e 8.666/93, no Decreto nº 
8.420/2015, e em quaisquer outros normativos, decretos e/ou regulamentos, assim como na 
legislação estrangeira, se e quando aplicável, e o Instituto as cumprirá fielmente, por si e por seus 
Associados, bem como exigirá seu cumprimento por parte de terceiros contratados por ela e por 
seus Associados. 

§2º. Durante toda sua existência, o Instituto manterá em vigor um Código de Ética e Integridade 
aprovado na forma deste Estatuto, cujas regras se obriga a cumprir fielmente. 

§3º. As manifestações oriundas de Associados e as provindas de membros da Diretoria Executiva, 
do Conselho Deliberativo, do Conselho de Ética e Integridade, dos Comitês, do Conselho Fiscal, 
dos Grupos de Trabalho, que não estejam abarcadas pela institucionalidade, somente adquirirão 
caráter oficial, institucional e associativo se preencherem cumulativamente os seguintes 
requisitos: 

a) Guardar estrito alinhamento com as finalidades associativas; 

b) Ser regularmente divulgada pelos canais institucionais; e 

c) Ser devidamente submetida, discutida, apreciada, validada e aprovada pelos órgãos 
do Instituto, conforme disposto neste Estatuto e na autorregulação.  

§4º. As manifestações proferidas ou divulgadas em desacordo com o disposto neste Estatuto não 
obrigarão nem vincularão o Instituto, e seus agentes estarão sujeitos às responsabilidades 
cabíveis. 

§5º. Para efeito do item (c) do §3º, acima, e do §4º do presente artigo, incluem- se nas 
modalidades de manifestações, mas a elas não se limitam, aquelas proferidas por meio de 
estudos, relatórios, pareceres, análises, opiniões, mensagens, grupos privados de comunicação, 
cartas, ofícios e publicações, ainda que informais, proferidas na internet e/ou sob quaisquer 
formas manifestadas sobre: 

a) Projetos de lei, medidas e ações governamentais, decisões judiciais ou 
administrativas, e demais atos emanados dos poderes legislativo, executivo e 
judiciário, de seus órgãos, conselhos, agências reguladoras e/ou autoridades 
públicas; 

b) Implementação, fiscalização e execução de políticas públicas e atos de Estado e de 
governo, em seus diferentes níveis; e 

c) Ações e práticas adotadas por Associados, seus dirigentes, funcionários, 
prestadores de serviço ou por outros atores do setor. 

CAPÍTULO III – DOS ASSOCIADOS, SEUS DIREITOS E DEVERES 

Seção I – Das categorias de Associados 
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Artigo 6º. O quadro associativo do Instituto será composto de número ilimitado  de pessoas 
jurídicas que tenham interesse em colaborar com a consecução do seu objeto social, desde que 
admitidas na forma deste Estatuto (“Associados”). 

Artigo 7º. O ingresso de novo Associado no Instituto dependerá,  cumulativamente, do 
preenchimento, pelo candidato (“Candidato”), das seguintes condições: 

a) Ser pessoa jurídica integrante do Setor de Infraestrutura, conforme definido no §3º 
do Artigo 3º, acima, observada a exceção prevista na alínea “c” do Artigo 8º; 

b) Aderir ao e concordar com o disposto no presente Estatuto, no Regimento Interno 
(se aplicável), no Código de Ética e Integridade, na autorregulação e em todas as 
políticas do Instituto, bem como assumir expressamente seu compromisso com a 
missão do Instituto; 

c) Nos casos em que a Diretoria Executiva solicitar, ou que o Conselho de Ética e 
Integridade decidir como necessário, obter parecer favorável do Conselho de Ética 
para admissão do Candidato, observado o disposto no 

§3º abaixo; 

d) Atender aos seguintes requisitos: (i) boa reputação e idoneidade, ressalvado o 
disposto no §1º deste Artigo; e (ii) capacidade e disponibilidade para contribuir com 
a consecução do objeto social do Instituto; e 

e) Compromisso pelo candidato, em caráter irrevogável e irretratável, de pagamento 
integral da Taxa de Ingresso ao Instituto, conforme alínea (a) do Artigo 67º, exceto 
em relação ao Associado Honorário. 

§1º. No caso de pessoas que tenham sido declaradas inidôneas por decisão final administrativa 
ou judicial, poderão participar como Associados aquelas que: (i) tenham implementado ações 
efetivas para prevenir a prática de atos de corrupção ou de outros ilícitos, a exclusivo critério do 
Conselho Deliberativo; (ii) tenham celebrado e estejam integralmente adimplentes com todas as 
obrigações assumidas em acordo de leniência, de colaboração ou medidas corretivas similares 
com as autoridades competentes; ou (iii) tenham cumprido o prazo de impedimento ou vedação 
para contratação com a Administração Pública. 

§2º. Excepcionalmente, poderá ser admitida a associação de pessoas naturais, nacionais ou 
estrangeiras, na categoria de Associado Honorário, conforme previsto no Artigo 8º, abaixo. 

§3º. Nas hipóteses em que o Conselho de Ética e Integridade decidir por emitir parecer 
desfavorável à admissão do Candidato ao Instituto, ao Candidato caberá direito de ampla defesa, 
assegurada apresentação de recurso ao Conselho Deliberativo no prazo de 30 (trinta) dias 
contados de ciência da decisão formulada pelo Conselho de Ética e Integridade. O recurso será 
apreciado pelo Conselho Deliberativo na primeira reunião a ser realizada pelo Conselho 
Deliberativo após a apresentação do recurso. 

Artigo 8º. As categorias de Associados são distribuídas da seguinte forma: 

D4Sign 4c17e9ec-ff76-4f9c-9184-ff13475ce0bb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Oficial

R$ 587,46

Estado

R$ 167,53

Secretaria Fazenda

R$ 115,12

Reg. Civil

R$ 31,37

T. Justiça

R$ 40,02

M. Público

R$ 28,53

ISS

R$ 12,31

Total

R$ 982,34

Página

000061/000091

Registro Nº

480.284

19/08/2022

Protocolo nº 568.606 de 27/07/2022 às 10:29:59h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 480.284 em 19/08/2022 e averbado no registro n. 463439 de 12/02/2020 neste
1º Oficial  de Registro Civil  de  Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo.  Assinado  digitalmente  por  Adriana
Araujo Paulo Rego - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

 
Página 5 de 34 

a) “Associados do Setor”: composto somente por pessoas jurídicas que (i) atuem no 
Setor de Infraestrutura ou que para ele forneça equipamentos ou preste serviços, 
(ii) prestem serviços de engenharia, projetos e gerenciamento de obras nos setores 
de infraestrutura, (iii) concessionários de serviços públicos e operadores, ou (iv) 
pelas respectivas Partes Relacionadas das pessoas referidas anteriormente, e que 
façam doações ou contribuições, conforme fixadas pelo Conselho Deliberativo, 
para o Instituto; 

b) “Associados Entidades Setoriais”: composto somente por pessoas jurídicas que 
tenham função representativa ou de associação de empresas no Setor de 
Infraestrutura; 

c) “Associados Apoiadores”: composto somente por pessoas jurídicas que, 

cumulativamente, cumpram os requisitos a seguir: (i) façam doações ou 
contribuições para o Instituto, conforme fixadas pelo Conselho Deliberativo (que 
poderá deliberar pela isenção da Taxa de Ingresso e das contribuições associativas 
para determinados Associados Apoiadores quando entender apropriado), (ii) não 
se enquadram na categoria de Associado de Setor, e (iii) cujos objetivos tenham 
pertinência temática e possam estar correlacionados ao setor, tais como bancos, 
instituições financeiras e não financeiras, seguradoras, resseguradoras, organismos 
nacionais e internacionais, organizações governamentais e não- governamentais, 
consultorias e auditorias, escritórios de advocacia, gestoras de recursos de terceiros 
e financiadores de projetos e obras no setor de infraestrutura, dentre outros; e 

d) “Associados Honorários”: composto de pessoas naturais que possuam 
conhecimento notório em sua área de especialidade, que tenham oferecido 
significativa contribuição ou que tenha prestado relevantes serviços à indústria do 
Setor de Infraestrutura. 

§1º. Para os fins previstos neste Estatuto, entende-se por “Parte Relacionada” toda pessoa 
jurídica que (i) seja sócio ou acionista, direto ou indireto, com participação superior a 50% 
(cinquenta por cento) no capital social do Associado de Setor; (ii) tenha, em seu quadro de sócios, 
um Associado de Setor com participação, direta ou indireta, de mais de 50% (cinquenta por cento) 
de participação em seu capital social; (iii) esteja sob controle comum de um Associado de Setor; 
(iv) seja administrador ou gestor de um Associado de Setor ou de alguma sociedade controlada, 
direta ou indiretamente, por um Associado de Setor; ou (v) esteja fornecendo ou comprando, 
direta ou indiretamente, serviços e/ou produtos a ou de qualquer Associado de Setor. 

§2º. Observadas as demais condições previstas neste Estatuto, o ingresso no quadro associativo 
dar-se-á mediante proposta da Diretoria Executiva ad referendum de parecer favorável do 
Conselho de Ética e Integridade. 

§3º. A qualidade de Associado não será transmissível a terceiros por qualquer forma. 

Artigo 9º. A critério da Assembleia Geral, poderão ser criadas outras categorias  de Associados, 
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com a definição, no ato da criação, dos direitos e obrigações da categoria ou categorias criadas. 

Seção II – Dos Direitos e Deveres dos Associados 

Artigo 10º. Os Associados terão os seguintes direitos: 

a. Ouvir, participar, discutir e votar em quaisquer Assembleias Gerais do Instituto, 
desde que estejam em pleno gozo de seus direitos estatutários e em dia com o 
pagamento da Taxa de Ingresso e das contribuições fixadas pelo Conselho 
Deliberativo, sendo que, observado o disposto no §3º do Artigo 16º, cada Associado 
terá direito a 1 (um) voto; 

b. Indicar e destituir membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal do 
Instituto; 

c. Indicar ou propor a admissão de novos Associados à Diretoria Executiva; 

d. Participar, em colaboração ou coordenação com o Instituto, de ações que visem a 
implementar o objeto previsto no Artigo 3º deste Estatuto; 

e. Apresentar propostas de projetos e estratégias de atuação com o objetivo de 
fomentar as funções do Instituto; 

f. Participar dos eventos promovidos pelo Instituto; e 

g. Solicitar ao Conselho Deliberativo e/ou à Diretoria Executiva toda a informação 
contábil e financeira do Instituto, desde que em periodicidade e detalhamento 
razoável. 

Artigo 11º. São deveres dos Associados: 

a) Cumprir disposições do Estatuto, Regimento Interno (se aplicável), Código de Ética 
e Integridade, e demais regras internas em vigor; 

b) Cumprir, observado o disposto no §1º, abaixo, as normas de autorregulação 
aprovadas pelo Instituto; 

c) Cooperar para o desenvolvimento e propagação da missão e objeto social do 
Instituto; 

d) Pagar pontualmente a Taxa de Ingresso e as contribuições associativas, bem como 
cumprir com as demais obrigações devidas ao Instituto, ressalvadas eventuais 
isenções aprovadas pelo Conselho Deliberativo, conforme permitido pelo Estatuto 
Social; 

e) Contribuir para a consecução dos objetivos do Instituto, pela conservação de seu 
patrimônio social e zelar por seu bom nome; 

f) Colaborar na prestação de informações técnicas, estatísticas e de dados, isolados 
ou agregados, com a finalidade de produzir estudos e levantamentos do setor, 
sendo vedada qualquer troca de informações que importe em violação das normas 
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de sigilo fiscal e tributário, segredo industrial e propriedade intelectual, defesa da 
concorrência, dentre outras aplicáveis; 

g) Informar o Instituto sobre alterações relevantes em seus dados cadastrais e de 
controle societário direto ou indireto; e 

h) Comparecer às Assembleias ou reuniões para as quais sejam convocados. 

§1º. A alínea (b) do caput deste artigo não se aplica ao Associado Apoiador. 

§2º. A alínea (d) do caput deste artigo não se aplica ao Associado Entidade Setorial. 

§3º. A alteração do controle societário do Associado, de forma direta ou indireta, poderá implicar 
em sua retirada do Instituto e obrigação de submeter-se a novo processo de admissão, 
observados os procedimentos que forem estabelecidos pelo Conselho de Ética e Integridade, sem 
prejuízo da sua permanência nos quadros até decisão definitiva pelo Conselho Deliberativo. 

Artigo 12º. Os Associados serão representados por seus respectivos representantes legais, 
conforme determinado por seus atos constitutivos. 

Artigo 13º. Os Associados não são responsáveis pessoal, solidária ou subsidiariamente pelas 
obrigações assumidas pelo Instituto. 

Artigo 14º. Qualquer Associado poderá, a qualquer tempo, desligar-se do quadro de associados: 

a) Unilateralmente, mediante notificação escrita à Diretoria Executiva de sua retirada 
ou afastamento do quadro social do Instituto, com antecedência de 30 (trinta) dias; 
ou 

b) Por retirada compulsória por “Justa Causa” após decisão do Conselho Deliberativo, 
mediante proposta da Diretoria Executiva, conforme previsto no Artigo 60º. 

Parágrafo Único. O Associado que se retirar ou for excluído do Instituto, inclusive na hipótese 
prevista no Artigo 11º.§2º, não fará jus a qualquer restituição ou reembolso da Taxa de Ingresso, 
das contribuições ou doações que tiver efetuado ao Instituto, de cujo patrimônio não participam 
os Associados. A título de esclarecimento, a Taxa de Ingresso é condição para ingresso do 
Associado ao Instituto, nos termos da alínea (e) do Artigo 7º, de modo que eventual retirada ou 
exclusão do Associado, a qualquer título, ensejará automaticamente o vencimento antecipado de 
eventuais parcelas vincendas da Taxa de Ingresso, se houver, independentemente de qualquer 
aviso ou notificação ao Associado retirante ou excluído. 

CAPÍTULO IV – DA ORGANIZAÇÃO 

Artigo 15º. São órgãos estatutários do Instituto: 

a) Assembleia-Geral; 

b) Conselho Deliberativo; 

c) Diretoria Executiva; 
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d) Conselho Fiscal; 

e) Conselho Consultivo; 

f) Conselho de Ética e Integridade; e 

g) Comitês. 

Parágrafo Único. Os membros dos órgãos do Instituto permanecerão em pleno exercício do cargo 
até a efetiva posse de seus sucessores ou substitutos. 

Seção I – Da Assembleia Geral 

Artigo 16º. A Assembleia Geral é órgão soberano de deliberação do Instituto. 

§1º.  Todos os Associados poderão participar da Assembleia Geral, como ouvintes  e com direito 
a voto na Assembleia Geral, salvo os casos expressamente previstos neste Estatuto, desde que 
não estejam em descumprimento com seus deveres estatutários. 

§2º. Salvo os casos expressamente previstos neste Estatuto, cada Associado terá direito a 1 (um) 
voto nas Assembleias Gerais, podendo ser representados por procurador, mediante procuração 
com poderes expressos e específicos para atuar na Assembleia convocada, e cuja cópia de 
procuração deverá ter sido enviada à Diretoria Executiva, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas 
antes da respectiva Assembleia Geral. A participação de Associado poderá acontecer tanto 
presencialmente quanto por via remota com a utilização de meios e sistemas eletrônicos. São 
consideradas válidas para fins de quórum de participação e de votação todas as participações por 
via remota com a utilização de meios e sistemas eletrônicos de Associados em reuniões já 
realizadas da Assembleia Geral desde o momento de sua constituição. 

§3º. Havendo 2 (dois) ou mais Associados pertencentes a um mesmo grupo econômico, o referido 
grupo deverá indicar qual será o Associado-Líder representante do grupo perante o Instituto. 
Caberá ao Associado-Líder de cada grupo econômico exercer o direito a 1 (um) voto nas 
Assembleias Gerais. Os demais Associados do grupo econômico não terão direito a voto nas 
Assembleias Gerais. 

Artigo 17º. A Assembleia reunir-se-á mediante convocação pelo Presidente ou Vice-Presidente 
do Conselho Deliberativo, pela maioria de seus membros, pelo Diretor Presidente, ou, se estes 
não o fizerem, por convocação assinada por 1/5 (um quinto) dos Associados em pleno gozo de 
seus direitos estatutários. 

Artigo 18º. A convocação para a Assembleia Geral será divulgada na página inicial do site do 
Instituto e enviada aos Associados em seus endereços cadastrais mediante carta, e-mail ou 
qualquer outro meio de comunicação escrita com aviso de recebimento, ou publicados em jornais 
de grande circulação, com antecedência mínima de 7 (sete) dias corridos. 

§1º. Nos casos de urgência, o prazo para a convocação da Assembleia Geral extraordinária poderá 
ser reduzido, a critério da Diretoria Executiva ou do Conselho Deliberativo, para, pelo menos, 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência. 
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Artigo 19º. A Assembleia Geral instalar-se-á com o quórum de, pelo menos, metade dos 
Associados, em primeira convocação ou, em segunda convocação, 1 (uma) hora após a primeira, 
ou em outro horário ou data constante do anúncio de convocação, que poderá ser no mesmo dia, 
com qualquer número de Associados. 

§1º. Observado o disposto no §2º, abaixo, as deliberações serão tomadas pelo voto favorável da 
maioria dos Associados participantes presencialmente ou de forma remota com a utilização de 
meios e sistemas eletrônicos. Na hipótese de empate, deverá ser convocada uma nova Assembleia, 
no prazo de 7 (sete) dias ou de 48 horas, em caso de urgência, para deliberar, em última instância, 
sobre o assunto. Em caso de novo empate, o Presidente da Mesa terá o voto de qualidade.  

§2º. As deliberações sobre as matérias previstas nas alíneas (d), (e) e (g) do Artigo 20º, abaixo, serão 
tomadas pelo voto favorável de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos Associados 
presentes. 

§3º. Os Associados, participantes na Assembleia Geral, escolherão, entre seus pares, o Presidente 
da Mesa para dirigir os trabalhos e este escolherá o secretário da Mesa. 

§4º. As assembleias, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, poderão ser realizadas 
exclusivamente por meio digital, sendo que nesta hipótese as associadas participam e votam à 
distância, caso em que o conclave não será realizado em nenhum local físico. 

§5º. A participação e a votação à distância das associadas poderão ocorrer mediante atuação 
remota, via sistema eletrônico, conforme estabelecido no edital de convocação. 

§6º. Para todos os fins legais, as assembleias digitais serão consideradas como realizadas na sede 
do Instituto ou de uma das associadas. 

§7º. O sistema eletrônico adotado pelo Instituto para a realização da assembleia digital deve 
garantir: 

a)  a segurança, a confiabilidade e a transparência da assembleia; 

b)  o registro de presença das associadas; 

c)  o exercício do direito de voto a distância por parte da associada, bem como o seu 
respectivo registro; e 

d)  a possibilidade de visualização de documentos apresentados durante a assembleia. 

§8º. A ata da respectiva assembleia digital poderá ser assinada isoladamente pelo presidente e 
secretário da mesa, que certificarão em tais documentos as associadas presentes. 

§9º. O IBRIC não poderá ser responsabilizado por problemas decorrentes dos equipamentos de 
informática ou da conexão à rede mundial de computadores das associadas, assim como por 
quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle. 

§10º. A Assembleia Geral poderá ser simultaneamente realizada em 2 (duas) ou mais praças onde 
o Instituto mantenha escritório, filial ou sucursal, admitida a utilização de meios e sistemas 
eletrônicos que permitam a participação remota dos membros da Diretoria Executivo, do 
Conselho Deliberativo e dos Associados às discussões e deliberações. 
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§11º. As deliberações das Assembleias Gerais serão lavradas em atas, assinadas por todos os 
presentes e devidamente registradas no órgão competente. 

Artigo 20º. Compete à Assembleia Geral: 

a) examinar e aprovar, até o final do mês de abril de cada ano, as contas da 
administração, bem como as demonstrações financeiras do Instituto relativas ao 
exercício anterior, elaboradas pela administração e acompanhadas de parecer do 
Conselho Fiscal e do relatório da auditoria independente; 

b) eleger e destituir os membros do Conselho Deliberativo; 

c) eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal; 

d) aprovar a criação de novas categorias de Associados, bem como fixar seus respectivos 
direitos e deveres; 

e) alterar os direitos e deveres de categorias de Associados; 

f) aprovar outras alterações do Estatuto Social, além daquelas decorrentes da 
aprovação das alíneas (d) e (e) deste Artigo; 

g) deliberar sobre a dissolução, liquidação e extinção do Instituto e determinar o 
destino de seu patrimônio, nos termos deste Estatuto; e 

h) julgar recursos interpostos contra atos do Conselho Deliberativo, nas hipóteses 
previstas neste Estatuto. 

Parágrafo Único. A Assembleia Geral será ordinária quando tratar das matérias indicadas nas 
alíneas (a) e (b) do caput, e extraordinária nos demais casos e sempre que os interesses do 
Instituto o exigirem. 

Seção II – Conselho Deliberativo 

Artigo 21º. O Conselho Deliberativo é órgão de deliberação e gestão administrativa do Instituto, 

composto por, no mínimo, 05 (cinco) membros e, no máximo, 13 (treze) membros, eleitos e 

destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, observado o procedimento previsto no §1º 

deste Artigo. O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de 2 (dois) anos, permitida 

uma reeleição sucessiva, prorrogando-se o mandato automaticamente até que ocorra nova eleição 

e os conselheiros nela eleitos tomem posse. A eleição dos membros do Conselho Deliberativo deve 

observar, preferencialmente, a recondução de, no mínimo, 1 (um) membro do Conselho 

Deliberativo que tenha sido eleito no mandato a se encerrar, com a finalidade de se manter a 

memória histórica do Conselho Deliberativo.  

§1º. De modo a garantir maior pluralidade e capacitação técnica do Conselho Deliberativo, a 

indicação dos 13 (treze) membros do Conselho Deliberativo, que serão todos eleitos pela 

Assembleia Geral, observará o seguinte procedimento e proporção: (i) 2 (dois) membros indicados 

pela Assembleia Geral; (ii) 3 (três) membros serão provenientes dos Associados de Setor; (iii) 2 
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(dois) membros serão provenientes dos Associados Apoiadores; (iv) 2 (dois) membros serão 

provenientes de Entidades Setoriais (assim entendidas as entidades que se qualificariam como 

Associadas Entidades Setoriais, independentemente de serem Associados ou não); (v) 2 (dois) 

membros serão provenientes da Sociedade Civil; (vi) 2 (dois) membros independentes. Para fins 

deste Parágrafo, considera-se: (i) “Sociedade Civil” a organização da sociedade civil conforme 

definida na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e (ii) membro independente aquele ou aquela 

que atenda aos requisitos aplicáveis aos membros do Conselho de Ética e Integridade no Artigo 

41º, §1º, do Estatuto Associativo do IBRIC. Caso não sejam preenchidas as 13 (treze) vagas do 

Conselho Deliberativo, as remanescentes deverão permanecer abertas até que as respectivas 

categorias indiquem seus candidatos, observando a distribuição mencionada neste parágrafo. 

§2º. A Assembleia Geral designará o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, 
dentre os membros eleitos. 

§3º. O Conselho Deliberativo será formado por pessoas (i) naturais, e (ii) diplomadas em curso de 
nível universitário. 

§4º. Não podem ser eleitos para o Conselho Deliberativo, ou mantidos no cargo durante seu 
mandato, as pessoas: (i) impedidas por lei especial, ou condenadas por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou 
a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, (ii) que tenham interesses conflitantes com o Instituto, e (iii) que não tenham reputação 
ilibada. 

§5º. São atribuições do Presidente do Conselho Deliberativo: (a) convocar as reuniões, presidir e 
dirigir os trabalhos do Conselho Deliberativo; (b) cumprir e fazer cumprir as disposições 
estatutárias, outras normas internas e as deliberações do Conselho Deliberativo; e (c) ter voto de 
qualidade nas deliberações do Conselho Deliberativo, em caso de empate. 

§6º. O Presidente do Conselho Deliberativo não poderá ser nomeado, durante seu mandato, 
Diretor Presidente do Instituto. 

§7º. O Vice-Presidente terá como atribuição substituir o Presidente do Conselho Deliberativo em 
suas ausências e/ou impedimentos.  

§8º. No caso de ausência temporária de qualquer dos Conselheiros, este poderá ser substituído 
por qualquer outro membro do Conselho Deliberativo, conforme previamente indicado pelo 
Conselheiro ausente.  

§9º.  No caso de vacância definitiva de um membro do Conselho Deliberativo que importe na 
composição do Conselho com um número inferior de membros ao previsto neste Estatuto, a 
Assembleia Geral reunir-se-á no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a vacância para eleger o 
novo membro, que permanecerá no cargo até o fim do mandato de seu antecessor. Considera-se 
como vacância definitiva, para fins deste Parágrafo, (i) o impedimento para o exercício da função, 
ainda que temporário e por qualquer razão, por mais de 90 (noventa dias), ou (ii) a ausência sem 
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motivo justificado, a critério do Conselho Deliberativo, em mais de 3 (três) reuniões consecutivas, 
ou (iii) caso o membro do Conselho Deliberativo deixe de fazer parte do setor ou Associado do qual 
era representante. 

§10º. Os membros do Conselho Deliberativo não serão remunerados por suas funções 
estatutárias. 

Artigo 22º. Compete ao Conselho Deliberativo: 

a) zelar pela missão, valores, princípios e propósitos do Instituto; 

b) estabelecer as estratégias, diretrizes e prioridades de atuação e políticas 
institucionais do Instituto; 

c) deliberar sobre propostas apresentadas pela Diretoria e/ou por membro do 
Conselho para a participação ou formação de pactos setoriais e em compromissos 
e ações derivadas de tais pactos alinhados à Missão e Objeto Social do Instituto, 
deliberar sobre propostas de certificações de conformidade previstas em pactos 
setoriais ou decorrentes de iniciativas propostas pela Diretoria e/ou por associados; 

d) cumprir e fazer cumprir o Estatuto, as normas de autorregulação, 
os regimentos internos e demais normas e diretrizes internas do 
Instituto; 

e) acompanhar, orientar e avaliar a gestão executiva, administrativa e institucional da 
Diretoria Executiva; 

f) aprovar, anualmente, os valores e cronograma de pagamento da Taxa de Ingresso 
dos Associados ao Instituto, bem como fixar o período de isenção de cobrança de 
contribuições ordinárias por novos Associados; 

g) fixar, anualmente, os valores e cronograma de pagamento das contribuições 
ordinárias e, se for o caso, extraordinárias dos Associados ao Instituto, observado 
o disposto nos §§1º e 2º do Artigo 67º, abaixo; 

h) aprovar o Plano de Trabalho Anual proposto pela Diretoria Executiva e suas revisões 
ou alterações; 

i) aprovar o Orçamento Anual e suas revisões ou alterações, observado o disposto 
nos §§1º e 2º do Artigo 66º, abaixo; 

j) eleger e destituir a Diretoria Executiva; 

k) fixar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva que atuarem 
efetivamente na gestão do Instituto; 

l) eleger e destituir os membros do Conselho de Ética e Integridade, bem como o(a) 
Secretário(a) Executivo, observado o disposto no Artigo 41º; 

m) nomear e destituir os membros do Conselho Consultivo, bem como alterar sua 
composição, e decidir sobre a conveniência de sua instalação, manutenção e 
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extinção em relação aos objetivos do Instituto, observado o disposto no Artigo 37º; 

n) escolher e destituir os auditores independentes; 

o) aprovar qualquer alteração às práticas e políticas contábeis, exceto conforme 
exigido por Lei; 

p) aprovar ou alterar as normas de autorregulação, políticas, códigos (inclusive Código 
de Ética e Integridade) e regimentos internos; 

q) propor alterações ao Estatuto para aprovação da Assembleia Geral; 

r) decidir sobre os casos omissos do Estatuto Social, do regimento e normas internas 
do Instituto; 

s) decidir sobre recursos à admissão de novos Associados que não tenham obtido o 
parecer favorável do Conselho de Ética e Integridade, conforme previsto no Artigo 
7º.§3º; 

t) estabelecer penalidades de suspensão de direitos ou julgar pedidos de exclusão de 
Associados, bem como julgar eventuais recursos apresentados pelos Associados; 

u) aprovar qualquer investimento ou despesa não prevista no Orçamento Anual cujo 
valor, individual ou agregado dentro de um mesmo exercício social, seja superior a 
R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

v) aprovar a aquisição, alienação, locação, disposição ou arrendamento de bens 
imóveis ou qualquer outro bem do ativo permanente do Instituto, e ainda, a 
constituição de quaisquer ônus sobre qualquer bem imóvel ou sobre qualquer 
outro bem do ativo permanente do Instituto; 

w) aprovar a celebração de qualquer contrato ou acordo ou operação, de qualquer 
natureza, com parte relacionada; 

x) aprovar a celebração de contratos em valores superiores a R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) em uma única transação ou uma série de transações em período de 12 meses; 

y) autorizar a propositura de qualquer ação judicial, arbitragem ou medida 
administrativa envolvendo valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

z) aprovar ou rejeitar doações, dotações, legados, subvenções, auxílios e 
contribuições de entidades governamentais, nacionais ou estrangeiras ad 
referendum do Conselho de Ética e Integridade; 

aa) autorizar a realização do monitoramento de projetos públicos e privados de 
infraestrutura de justificada relevância econômica ou social, a partir de solicitações 
recebidas pelo Instituto da sociedade civil, conforme detalhado em regulamento 
interno; 

bb) deliberar deliberar sobre a possibilidade de Diretor do Instituto 
exercer outra(s) atividade(s) privada(s), observado o disposto no 
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Artigo 25º; e 

cc) praticar todos os demais atos de gestão que tenham sidos 
atribuídos especificamente à Diretoria Executiva, mas que não 
foram devidamente cumpridos nos termos deste Estatuto Social. 

Artigo 23º. O Conselho Deliberativo reunir-se-á: 

a) ordinariamente, pelo menos, em periodicidade bimestral; 

b) extraordinariamente, a qualquer tempo, mediante convocação. 

§1º. O Conselho Deliberativo poderá ser convocado pelo: (i) Presidente ou Vice Presidente do 
Conselho Deliberativo, ou (ii) Diretor Presidente do IBRIC, ou (iii) por 1/5 (um quinto) dos 
Associados em pleno gozo de seus direitos estatutários, ou (iv)  por 1/3 (um terço) dos membros 
do Conselho Deliberativo. 

§ 2º. As convocações serão realizadas mediante carta, e-mail ou qualquer outro meio de 
comunicação escrito com aviso de recebimento, com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedência, 
em que se mencionarão a data, horário e os assuntos que constarão da ordem do dia da reunião, 
bem como serão acompanhadas de eventuais documentos necessários que serão objeto das 
discussões propostas. 

§3º. As reuniões do Conselho Deliberativo serão instaladas com a presença da maioria dos 
conselheiros em exercício. As deliberações do Conselho Deliberativo serão tomadas pela maioria 
dos conselheiros em exercício, constarão de ata lavrada em livro próprio, lida, aprovada e 
assinada pelos membros do Conselho Deliberativo presentes e encaminhadas à Assembleia Geral. 

§4º. Cada Conselheiro em exercício terá direito a 1 (um) voto nas reuniões do Conselho 
Deliberativo. 

§5º. A participação de conselheiros nas reuniões ordinárias e nas reuniões extraordinárias do 
Conselho Deliberativo poderá ocorrer presencialmente ou por via remota com uso de meios e 
sistemas eletrônicos. O Conselheiro com participação direta ou remota nas reuniões ordinárias e 
extraordinárias será considerado presente à reunião, e seu voto será considerado válido para 
todos os efeitos legais e incorporado à ata da referida reunião. São consideradas válidas para fins 
de quórum de participação e de votação todas as participações por via remota com a utilização 
de meios e sistemas eletrônicos de Conselheiros em reuniões já realizadas do Conselho 
Deliberativo desde o momento de sua constituição. 

Seção III – Diretoria Executiva 

Artigo 24º. A Diretoria Executiva será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) 
Diretores, sendo um deles sempre o Diretor Presidente – observado o disposto no Artigo 26º -, 
eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho Deliberativo. O mandato da Diretoria 
Executiva será de 3 (três) anos, permitida uma reeleição sucessiva, prorrogando-se o mandato 
automaticamente até que ocorra nova eleição e os diretores nela eleitos tomem posse. 

D4Sign 4c17e9ec-ff76-4f9c-9184-ff13475ce0bb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Oficial

R$ 587,46

Estado

R$ 167,53

Secretaria Fazenda

R$ 115,12

Reg. Civil

R$ 31,37

T. Justiça

R$ 40,02

M. Público

R$ 28,53

ISS

R$ 12,31

Total

R$ 982,34

Página

000071/000091

Registro Nº

480.284

19/08/2022

Protocolo nº 568.606 de 27/07/2022 às 10:29:59h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 480.284 em 19/08/2022 e averbado no registro n. 463439 de 12/02/2020 neste
1º Oficial  de Registro Civil  de  Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo.  Assinado  digitalmente  por  Adriana
Araujo Paulo Rego - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

 
Página 15 de 34 

§1º. A Diretoria Executiva poderá ser composta pelos seguintes cargos, que serão designados 
na eleição: 

a) Diretor Presidente; 

b) Diretor de Sustentabilidade e Segurança do Trabalho ; 

c) Diretor de Assuntos Institucionais e Internacionais; 

d) Diretor de Ética e Integridade; 

e) Diretor Administrativo e Financeiro; 

f) Diretor de Infraestrutura. 

§2º. O Conselho Deliberativo poderá, a qualquer tempo, destituir os membros da Diretoria 
Executiva, com ou sem justa causa. Fica desde já certo que qualquer Diretor será destituído de 
seu cargo por justa causa, na ocorrência, entre outras hipóteses, de (i) prática de atos ou 
desenvolvimento de atividades que alterem ou desvirtuem a missão do Instituto prevista no Artigo 
3º, ou em desacordo com o Plano de Trabalho Anual aprovado pelo Conselho Deliberativo; (ii) 
qualquer fato ou evento previsto no Artigo 59º.§1º; (iii) descumprimento de outros deveres legais 
ou estatutários, bem como violação das leis e regulamentações aplicáveis. 

§3º. A remuneração da Diretoria Executiva será fixada pelo Conselho Deliberativo, considerando 
as práticas de mercado aplicáveis. 

§4º. Não poderão ser eleitos membros da Diretoria Executiva quaisquer indivíduos que, em 
relação a qualquer Associado ou a suas respectivas Partes Relacionadas: (a) seja acionista, sócio, 
empregado, funcionário ou administrador; (b) seja empregado, funcionário ou administrador de 
entidade que esteja oferecendo serviços e/ou produtos; (c) seja cônjuge, companheiro, parente 
ou afim, até segundo grau, das pessoas referidas nas alíneas “a” e “b”; (d) seja cônjuge, 
companheiro, parente ou afim, até segundo grau, de algum conselheiro, diretor ou gerente; e (e) 
cujo vínculo ou relacionamento, tal como definido nas alíneas anteriores, não tenha cessado há, 
no mínimo, 120 (cento e vinte) dias. 

§5º. É vedada, ainda, a eleição de membro da Diretoria Executiva que: (i) não possua notória 
especialidade em seu campo profissional e reputação ilibada, (ii) seja ocupante de cargo público 
ou tenha ocupado cargo público nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data prevista para 
eleição; e (iii) não tenha cumprido os demais requisitos previstos no Código de Ética e Integridade, 
especialmente em relação a conflito de interesses. 

Artigo 25º. Os cargos da Diretoria Executiva serão compatíveis com o exercício de atividade 
privada, desde que tal prática não comprometa a independência e a imparcialidade das decisões 
tomadas, bem como não prejudique o cumprimento dos deveres estatutários, devendo seus 
ocupantes observarem as regras de prevenção a conflito de interesse instituídas no Código de Ética 
e Integridade e na autorregulação. 

§1º. Os membros da Diretoria Executiva que exercerem outra atividade deverão firmar termo de 
compromisso e de responsabilidade específico, assim como permanecerão disponíveis para 
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prestar as informações necessárias (full disclosure) e, principalmente, observarão as regras de 
impedimento e de prevenção a conflito de interesse instituídas no Código de Ética e Integridade, 
na autorregulação e nas leis aplicáveis. 

§2º. Não será considerado impedimento por parte dos membros da Diretoria Executiva exercer 
atividades acadêmicas e docentes, como ministrar aulas, seminários, palestras e conferências, a 
título gratuito ou mediante recebimento de remuneração. 

§3º. Os casos de dúvida quanto à possibilidade de exercício de outra atividade deverão ser 
submetidos pelo interessado à deliberação do Conselho Deliberativo. 

Artigo 26º. O Diretor Presidente não poderá ser, durante seu mandato, o Presidente do Conselho 
Deliberativo do Instituto. 

§1º. No caso de vacância definitiva do cargo de Diretor Presidente, o Conselho Deliberativo 
reunir-se-á no prazo de 15 (quinze) dias após a vacância, para nomear um substituto, que então 
permanecerá no cargo até o fim do mandato do membro substituído. Considera-se como 
vacância definitiva, para fins deste Parágrafo, o impedimento para o exercício pleno da função, 
ainda que temporário e por qualquer razão, por mais de 90 (noventa dias). 

§2º. Compete ao Diretor Presidente a orientação dos trabalhos dos Diretores, observadas as 
atribuições definidas pelo Conselho Deliberativo. 

§3º. Competirá exclusivamente ao Diretor Presidente ou a quem ele indicar a realização de 
quaisquer comunicações à imprensa e veículos de comunicação sobre quaisquer assuntos 
relacionados ao Instituto. 

Artigo 27º. Compete à Diretoria  Executiva: 

a) elaborar proposta de Plano de Trabalho Anual da Diretoria Executiva, bem como 
suas revisões e atualizações, a ser submetida à aprovação do Conselho Deliberativo, 
plano esse que deverá estar sempre de acordo com a missão do Instituto prevista no 
Artigo 3º; 

b) zelar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto, dos regimentos, políticas, 
normas e diretrizes internas do Instituto e da autorregulação, bem como das 
deliberações emanadas da Assembleia Geral e do Conselho Deliberativo; 

c) cuidar da gestão executiva, administrativa e institucional do Instituto; 

d) propor ao Conselho Deliberativo modificações que se fizerem necessárias no 
Estatuto Social, regimentos ou políticas internas do Instituto; 

e) propor a admissão de novos Associados ou admitir pedidos de inscrição de 
Associados, ad referendum do Conselho de Ética e Integridade; 

f) acatar pedidos de desligamento voluntário de Associados; 

g) propor ao Conselho Deliberativo a exclusão de Associados, nas hipóteses previstas 
neste Estatuto; 
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h) autorizar a abertura, transferência e encerramento de estabelecimentos e 
escritórios do Instituto em qualquer parte do território nacional ou no exterior; 

i) constituir e encerrar Comitês, Grupos de Trabalhos ou Comissões de 
Acompanhamento, permanentes ou não, fixando suas atribuições e nomeando 
seus membros; 

j) propor ao Conselho Deliberativo o valor da Taxa de Ingresso de novos Associados e 
respectivo cronograma de pagamento, bem como eventual período de isenção de 
cobrança de contribuições ordinárias por referidos novos Associados; 

k) propor ao Conselho Deliberativo os valores e cronograma de contribuições 
periódicas dos Associados, observado o disposto nos §§1º e 2º do Artigo 67º, 
abaixo; 

l) aceitar ou rejeitar doações, patrocínios, legados, observado o disposto na alínea (y) 
do Artigo 22º; 

m) não permitir a participação do Instituto em campanhas de interesse político-
partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas; 

n) gerir os recursos do Instituto, inclusive do Fundo de Reserva, nos termos deste 
Estatuto; 

o) elaborar a proposta de programação anual de atividades e de Orçamento Anual com 
indicação de receitas e despesas para o exercício seguinte para aprovação do 
Conselho Deliberativo; 

p) contratar e demitir funcionários; 

q) representar o Instituto, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, 
observado o disposto no Artigo 29º; 

r) elaborar a autorregulação do setor e propor alterações, a serem levadas à 
aprovação pelo Conselho Deliberativo; 

s) fiscalizar a aplicação e o cumprimento da autorregulação do setor, e adotar os 
instrumentos necessários para tais atividades; 

t) responder em caráter definitivo a consultas sobre condutas e conflito de interesse 
formuladas por membros da Diretoria Executiva e por  

colaboradores, consultores, superintendente, assessores, funcionários e prestadores 
de serviço do Instituto; 

u) desempenhar quaisquer atos que lhe sejam atribuídos pelo Conselho Deliberativo 
ou pela Assembleia Geral; 

v) elaborar e rever, periodicamente, estudo de riscos estratégicos e de metas; 

w) propor a indicação de membros do Conselho de Ética e Integridade para aprovação 
pelo Conselho Deliberativo; 

D4Sign 4c17e9ec-ff76-4f9c-9184-ff13475ce0bb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Oficial

R$ 587,46

Estado

R$ 167,53

Secretaria Fazenda

R$ 115,12

Reg. Civil

R$ 31,37

T. Justiça

R$ 40,02

M. Público

R$ 28,53

ISS

R$ 12,31

Total

R$ 982,34

Página

000074/000091

Registro Nº

480.284

19/08/2022

Protocolo nº 568.606 de 27/07/2022 às 10:29:59h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 480.284 em 19/08/2022 e averbado no registro n. 463439 de 12/02/2020 neste
1º Oficial  de Registro Civil  de  Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo.  Assinado  digitalmente  por  Adriana
Araujo Paulo Rego - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

 
Página 18 de 34 

x) praticar todos os demais atos de gestão que não tenham sidos atribuídos 
especificamente a outros órgãos e/ou membros do Instituto. 

Artigo 28º. A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, 
sempre que necessário, mediante convocação de qualquer de seus membros ou de 1/5 (um 
quinto) dos Associados em pleno gozo de seus direitos estatutários, devendo, neste caso, 
observar os procedimentos previstos no Artigo 23º.§1º. 

§1º. As deliberações da Diretoria serão tomadas pela maioria dos Diretores em exercício, sendo 
que, em caso de empate, o Diretor Presidente terá voto de qualidade. 

§2º. Das reuniões da Diretoria Executiva serão lavradas atas próprias e poderão ser gravadas em 
áudio, vídeo ou outro meio que garanta a fidelidade e autenticidade de seu conteúdo. 

Artigo 29º. A representação do Instituto será realizada pela assinatura conjunta de: (a) 2 (dois) 
Diretores em conjunto; (b) 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou (c) 2 (dois) 
procuradores em conjunto. 

§1º. As procurações do Instituto serão assinadas, em conjunto, por 2 (dois) Diretores, e conterão 
especificação expressa dos poderes conferidos, o número e qualificação dos procuradores, bem 
como o prazo de vigência que não poderá ultrapassar 1 (um) ano, excetuado o disposto no §2º, 
abaixo. 

§2º. As procurações para fins judiciais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado e serão 
outorgadas para fins específicos, como as demais, não sendo admitidas as para o foro em geral. 

§3º. Não terão validade, nem obrigarão o Instituto, os atos praticados em desconformidade com 
o disposto neste artigo. 

Artigo 30º. Os membros da Diretoria Executiva, os integrantes dos Comitês e dos demais órgãos 
técnicos, deverão cumprir e fazer cumprir as regras de sigilo e confidencialidade previstas no 
Código de Ética e Integridade e nas leis aplicáveis, tais como nas normas anticorrupção e de defesa 
da concorrência, propriedade industrial e intelectual, proteção de dados pessoais e privacidade, 
entre outras. 

Artigo 31º. São expressamente vedados, sendo considerados nulos e ineficazes com relação ao 
Instituto e a terceiros, os atos de qualquer Diretor, funcionário ou procurador do Instituto que o 
envolverem em qualquer obrigação relativa a negócios ou operações estranhos à sua missão e 
objeto social, bem como concessão de garantias em favor de terceiros, tais como fianças, avais, 
endossos ou outras garantias quaisquer, salvo quando expressamente autorizado pelo Conselho 
Deliberativo. 

Seção IV – Conselho Fiscal 

Artigo 32º. O Instituto terá um Conselho Fiscal, de funcionamento permanente, que será 
composto por 3 (três) membros titulares e 3 (três) membros suplentes, eleitos pela Assembleia 
Geral, para um mandato de 3 (três) anos, permitida uma reeleição sucessiva. 
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§1º. O Conselho Fiscal será formado por pessoas (i) naturais, (ii) residentes no Brasil, (iii) 
diplomadas em curso de nível universitário, ou que tenham exercido, por prazo mínimo de 3 (três) 
anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal, preferencialmente, por pessoas 
com formação na área contábil, financeira ou administrativa, ou ainda que possuam experiência 
na área de Ciências Contábeis, Economia ou Administração de Empresas. 

§2º. Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal, ou mantidos no cargo durante seu mandato, 
as pessoas: (i) impedidas por lei especial, ou condenadas por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, 
ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que 
tiverem interesses perenes conflitantes com o Instituto; (iii) que não tenham reputação ilibada; 
(iv) que são membros de órgãos de administração ou empregados do Instituto ou de Associados; 
e (v) o cônjuge ou parente, até o quarto grau, de administradores do Instituto. 

§3º. Os membros do Conselho Fiscal não serão remunerados por suas funções estatutárias. 

§4º. No caso de vacância definitiva de integrante do Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo 
reunir-se-á no prazo de 30 (trinta) dias após vacância, para eleger o novo integrante, que então 
permanecerá no cargo até o fim do mandato do membro substituído. A função de membro do 
Conselho Fiscal é indelegável. Considera-se como vacância definitiva, para fins deste Parágrafo, o 
impedimento para o exercício da função, ainda que temporário e por qualquer razão, por mais 
de 180 (cento e oitenta dias), ou a ausência sem motivo justificado, a critério do Conselho, em 
mais de 3 (três) reuniões consecutivas. 

§5º. Terminado o mandato, os membros do Conselho Fiscal permanecerão em seus cargos até a 
eleição e posse de seus substitutos. 

§6º. Ao Conselho Fiscal será garantido o acesso a todos os livros e documentos contábeis e sociais 
necessários à verificação da regularidade de aplicação dos recursos do Instituto. 

Artigo 33º. Compete ao Conselho Fiscal: 

a) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o 
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; 

b) opinar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do 
Instituto, fazendo constar de seu parecer as informações que julgar necessárias ou 
úteis aos órgãos internos superiores do Instituto; 

c) zelar pela observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas 
Brasileiras de Contabilidade, na prestação de contas e atos correlatos do Instituto; 

d) emitir pareceres, sempre que solicitado pela Assembleia Geral, pelo Conselho 
Deliberativo ou pelo Diretor Presidente, sobre assuntos financeiros de interesse do 
Instituto; 

e) acompanhar o trabalho dos auditores externos independentes contratados; 

f) denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos da administração eventuais 
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erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis ao Instituto; 

Artigo 34º. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada trimestre, e, 
extraordinariamente, sempre que convocadas por qualquer membro do Conselho Fiscal, do 
Conselho Deliberativo ou, ainda, pelo Diretor Presidente. 

§1º. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples de votos e constarão 
de ata lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho Fiscal 
presentes e encaminhadas à Assembleia Geral. 

§2º. Os membros do Conselho Fiscal serão considerados presentes às reuniões, ainda que não se 
encontrem fisicamente em seu local de realização, se puderem, por meio de telefone, 
videoconferência ou outro meio de comunicação similar, permanecer em contato direto com os 
outros membros, ouvindo-se respectivamente. 

Artigo 35º. O Regimento Interno do Instituto estabelecerá normas complementares acerca do 
procedimento de votação, fiscalização das chapas e apuração do resultado da eleição do 
Conselho Fiscal. 

Seção V - Conselho Consultivo 

Artigo 36º. O Instituto terá um Conselho Consultivo, de funcionamento facultativo, que atuará 
como órgão de aconselhamento ao Conselho Deliberativo, na forma prevista neste Estatuto, e 
não terá qualquer função administrativa. 

Artigo 37º. O Conselho Consultivo será composto por número ímpar de conselheiros, nomeados 
pelo Conselho Deliberativo, que deverão ter: (i) ilibada reputação e notória representatividade, 
(ii)atuação em prol da ética nas relações empresariais, (iii) atenderem aos mesmos requisitos 
previstos neste Estatuto para os Associados Honorários. 

§1º. O Presidente do Conselho Consultivo será eleito pela maioria dos membros  do Conselho 
Consultivo na primeira reunião realizada após sua nomeação. Ao Presidente do Conselho 
Consultivo caberá convocar as reuniões do Conselho Consultivo com, no mínimo, 5 (cinco) dias 
úteis de antecedência mediante aviso por escrito aos demais conselheiros. 

§2º. Os membros do Conselho Consultivo não serão remunerados por suas funções estatutárias. 

Artigo 38º. Compete ao Conselho Consultivo: 

a) assessorar o Conselho Deliberativo na elaboração das estratégias de atuação e das políticas 
institucionais do Instituto com vistas à consecução de seu objeto social e cumprimento de 
sua missão; 

b) analisar e opinar sobre propostas e assuntos que sejam submetidos à apreciação do 
Conselho Deliberativo; 

c) desenvolver estudos, projetos e pesquisas, bem como aconselhar o Conselho 
Deliberativo e a Diretoria Executiva na elaboração de projetos inovadores nas áreas de 
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atuação relacionadas ao objeto social do Instituto; 

d) estudar propostas e sugestões manifestadas pela comunidade e contribuir com sugestões, 
críticas e pareceres a serem analisados pela Assembleia Geral, Conselho Deliberativo ou 
Diretoria Executiva, conforme o caso; e 

e) auxiliar o Conselho Deliberativo ou a Diretoria Executiva, individual ou coletivamente, 
sobre assuntos relacionados à área técnica do objeto social e missão do Instituto, ou 
sempre que convocado; 

Artigo 39º. O Conselho Consultivo reunir-se-á sempre que convocado pelo (i) Presidente ou Vice-
Presidente do Conselho Deliberativo ou (ii) por, pelo menos, 1/3 (um terço) dos membros do 
Conselho Deliberativo, ou (iii) pelo Diretor Presidente do Instituto. 

§1º. As reuniões do Conselho Consultivo serão dirigidas pelo seu Presidente ou, na sua ausência 
ou impedimento, por qualquer um de seus membros. As reuniões serão instaladas com, pelo 
menos, metade dos membros em exercício e as deliberações serão tomadas por maioria simples 
de votos dos presentes, sendo que, em caso de empate, o Presidente do Conselho Consultivo terá 
voto de qualidade. As deliberações do Conselho Consultivo não são vinculantes. 

§2º. Os membros do Conselho Consultivo serão considerados presentes às reuniões, ainda que 
não se encontrem fisicamente em seu local de realização, se puderem, por meio de telefone, 
videoconferência ou outro meio de comunicação similar, permanecer em contato direto com os 
outros membros, ouvindo-se respectivamente. 

§3º. O Conselho Consultivo definirá as demais regras de governança que lhes forem aplicáveis 
garantindo igualdade de direitos e deveres entre seus conselheiros. 

§4º. O Conselho Deliberativo poderá alterar a composição do Conselho Consultivo, bem como 
decidir sobre a conveniência de sua instalação, manutenção e extinção em relação aos objetivos 
do Instituto. 

Seção VI – Conselho de Ética e Integridade 

Artigo 40º. O Instituto terá um Conselho de Ética e Integridade, de funcionamento permanente, 
que atuará na forma deste Estatuto Social. 

Artigo 41º. O Conselho de Ética e Integridade será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, 
e, no máximo, 7 (sete) membros, indicados pela Diretoria Executiva e aprovados pelo Conselho 
Deliberativo, com mandato de 3 (três) anos, sendo permitida uma reeleição sucessiva. O Conselho 
de Ética e Integridade possuirá um(a) Secretario(a) Executivo(a) função que poderá ser exercida 
por membros de órgãos de administração ou empregados do Instituto ou de Associados, sendo 
esta função apenas administrativa, não possuindo direito a voto. Para esta função a Diretoria 
Executiva designará pessoa em caráter rotativo que represente um dos segmentos do setor de 
infraestrutura. 

§1º. O Conselho de Ética e Integridade será formado por pessoas (i) naturais, (ii) residentes no 
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Brasil e (iii) diplomadas em curso de nível universitário. Não podem ser eleitos para o Conselho 
de Ética e Integridade, ou mantidos no cargo durante seu mandato, as pessoas: (i) impedidas por 
lei especial, ou condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que tiverem interesses perenes 
conflitantes com o Instituto, (iii) que não tenham reputação ilibada; (iv) que sejam membros de 
órgãos de administração ou empregados do Instituto ou de Associados; e (v) o cônjuge ou 
parente, até quarto grau, de administradores do Instituto. 

§2º. O Presidente do Conselho de Ética e Integridade será eleito pela maioria dos membros do 
Conselho de Ética e Integridade na primeira reunião realizada após sua eleição. Ao Presidente do 
Conselho de Ética e Integridade caberá convocar as reuniões do Conselho de Ética e Integridade 
com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência mediante aviso por escrito aos demais 
conselheiros. 

§3º. Os membros do Conselho de Ética e Integridade, bem como o(a) Secretário (a) Executivo (a), 
não serão remunerados por suas funções estatutárias. 

§4º. Terminado o mandato, os Conselheiros permanecerão em seus cargos até a nomeação e 
posse de seus substitutos. 

§5º. No caso de vacância, por qualquer razão, ainda que temporária e superior a 90 (noventa) dias, 
de membro do Conselho de Ética e Integridade, esta vacância deverá ser comunicada pelo 
Presidente do Conselho de Ética e Integridade, ou, em sua ausência, por qualquer de seus 
membros, ao Presidente do Conselho Deliberativo, que solicitará aos componentes do grupo a 
quem couber a respectiva indicação, na forma do caput deste Artigo, a indicação do nome do 
substituto. 

Artigo 42º. Compete ao Conselho de Ética e Integridade, além de outras funções que lhe sejam 
atribuídas: 

a) Exercer as funções previstas no Código Ética e Integridade, e cumprir e fazer 
cumprir suas normas; 

b) Atuar, temporariamente, como Ouvidoria do Instituto até que seja instalado um 
órgão próprio e independente de Ouvidoria, observado que as funções, 
prerrogativas e atribuições da Ouvidoria serão definidas em regulamento próprio; 

c) Analisar questões éticas ligadas à missão e/ou estratégia do Instituto, bem como à 
condução de seus Associados e dos membros dos órgãos internos do Instituto; 

d) Manifestar-se sobre o cumprimento dos requisitos estatutários por parte dos 
candidatos a compor o quadro de Associados; 

e) Elaborar os requisitos, os standards e as categorias de certificação, selos e 
distinções, de acordo com as melhores práticas do setor, e submetê-los à apreciação 
da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo; 

f) Elaborar relatórios periódicos e pareceres sobre a certificação, os selos e as 
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distinções concedidos aos Associados, e fiscalizar o cumprimento por parte destes; 

g) Receber reclamações, denúncias e notícias de fato, instruir e, quando for o caso, 
analisar os processos de apuração de infração instaurados contra os Associados, 
nos termos da autorregulação, e propor à Diretoria Executiva e/ou ao Conselho 
Deliberativo, conforme aplicável, o arquivamento ou a aplicação de penalidade; 

h) Elaborar proposta e sugerir revisões, emendas e alterações nos procedimentos de 
análise dos pedidos de associação e adesão, e dispor sobre a forma de consulta ao 
quadro social; 

i) Responder, quando solicitado pelos órgãos sociais, a consultas e dúvidas sobre 
condutas e conflito de interesse que forem formuladas pelos colaboradores, 
consultores, coordenadores, assessores, funcionários e prestadores de serviço do 
Instituto; 

j) Analisar questões relacionadas à existência ou não de conflito de interesses entre 
o Instituto, seus Associados, administradores, conselheiros, colaboradores e partes 
relacionadas 

k) Elaborar proposta e submeter ao Conselho Deliberativo, revisões, emendas e 
alterações ao Código de Ética e Integridade e à política de conflito de interesses do 
Instituto, definidas em autorregulação e nas leis vigentes; 

l) Elaborar proposta e submeter ao Conselho Deliberativo emendas ou alterações ao 
Código de Ética e Integridade, e opinar sobre a interpretação dos normativos que 
lhe forem submetidos, quando solicitado; 

m) Quando solicitado pela Diretoria Executiva, ou quando decidir fazê-lo por decisão 
própria, analisar e emitir parecer sobre a admissão de Candidato ao Instituto; 

n) Propor medidas para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de 
benefícios ou vantagens pessoais em decorrência da participação de indivíduos em 
processos decisórios; 

o) Acompanhar a discussão e, quando solicitado pela Diretoria Executiva ou pelo 
Conselho Deliberativo, elaborar estudos e relatórios sobre projetos de lei e outros 
atos normativos que tenham por objeto ou possam produzir efeitos na 
implementação, fiscalização e execução de políticas públicas que estejam 
estritamente alinhadas às finalidades do Instituto e que digam respeito a ética e 
integridade; e 

p) Dar parecer sobre doações, dotações, legados, subvenções, auxílios e contribuições 
de entidades governamentais, nacionais ou estrangeiras. 

Parágrafo Único. O Conselho de Ética e Integridade poderá contar com apoio técnico e consultivo 
dos demais Comitês do Instituto para cumprir com o disposto na alínea (f) do caput, acima. 

Artigo 43º. O Conselho de Ética e Integridade reunir-se-á, ordinariamente, em periodicidade 

D4Sign 4c17e9ec-ff76-4f9c-9184-ff13475ce0bb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Oficial

R$ 587,46

Estado

R$ 167,53

Secretaria Fazenda

R$ 115,12

Reg. Civil

R$ 31,37

T. Justiça

R$ 40,02

M. Público

R$ 28,53

ISS

R$ 12,31

Total

R$ 982,34

Página

000080/000091

Registro Nº

480.284

19/08/2022

Protocolo nº 568.606 de 27/07/2022 às 10:29:59h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 480.284 em 19/08/2022 e averbado no registro n. 463439 de 12/02/2020 neste
1º Oficial  de Registro Civil  de  Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo.  Assinado  digitalmente  por  Adriana
Araujo Paulo Rego - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

 
Página 24 de 34 

bimestral e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo (i) Presidente ou Vice Presidente 
do Conselho Deliberativo; (ii) pelo menos 1/3 (um terço) dos membros do Conselho Deliberativo, 
ou (iii) pelo Diretor Presidente do IBRIC. 

§1º. As reuniões do Conselho de Ética e Integridade serão dirigidas pelo seu Presidente ou, na sua 
ausência ou impedimento, por qualquer um de seus membros. As reuniões serão instaladas com, 
pelo menos, metade dos membros em exercício e as deliberações serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, sendo que, em caso de empate, o Presidente do Conselho de 
Ética e Integridade terá voto de qualidade. As deliberações do Conselho de Ética e Integridade não 
são vinculantes. 

§2º. Os membros do Conselho de Ética e Integridade serão considerados presentes às reuniões, 
ainda que não se encontrem fisicamente em seu local de realização, se puderem, por meio de 
telefone, videoconferência ou outro meio de comunicação similar, permanecer em contato direto 
com os outros membros, ouvindo-se respectivamente. 

Artigo 44º. Os Associados do Instituto, os membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria 
Executiva, do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e dos Comitês do Instituto devem informar 
e manter informado o Conselho de Ética e Integridade sobre a existência de interesses próprios, 
financeiros ou não, em quaisquer entidades com as quais saibam ou tenham razão para saber que 
o Instituto mantém transações ou parcerias ou esteja negociando transações ou parcerias. Para 
fins desta Seção VI, interesses incluem qualquer relacionamento direto ou indireto, por negócios, 
investimentos ou laços familiares, como propriedade de fato ou potencial ou participações 
societárias e compensações. Os membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva, do 
Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e dos Comitês do Instituto devem, ainda, informar e 
manter informado o Conselho de Ética e Integridade a respeito de parentesco com agentes 
públicos até o quarto grau. 

§1º. Os Associados do Instituto, os membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva, do 
Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e dos Comitês do Instituto devem ainda informar ao 
Conselho de Ética e Integridade sobre a existência de qualquer dever de fidelidade com pessoas 
físicas ou jurídicas que não o Instituto e que possam comprometer a sua habilidade de juízo 
independente de agir no melhor interesse do Instituto. 

§2º. O fato de Associados do Instituto, membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva, 
do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e dos Comitês do Instituto ocuparem cargos 
estatutários em outras instituições sem fins econômicos que obtenham ou pretendam obter 
financiamento de instituições públicas ou privadas com as quais o Instituto também obtenha ou 
pleiteie financiamento não deve, por si só, ser considerado conflito de interesses. 

Artigo 45º. Se o Conselho de Ética e Integridade entender que existe conflito de interesses, 
referido fato deverá ser comunicado ao Conselho Deliberativo, que deverá assegurar que o 
Associado, membro do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, do 
Conselho Consultivo e/ou dos Comitês em questão não participe da decisão final sobre o tema. O 
Conselho Deliberativo pode ainda aprovar o tema ou uma alternativa, se considerar que esta 
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última: (i) é do interesse do Instituto e em seu benefício; (ii) é justa e razoável para o Instituto; ou 
(iii) é o mais vantajoso que o Instituto pode obter com esforços razoáveis ante às circunstâncias 
determinadas. 

Artigo 46º. Os Associados, membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva, do 
Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e dos Comitês do Instituto não devem fazer uso político 
de sua posição no Instituto, e devem divulgar ao Conselho de Ética e Integridade qualquer 
interesse político que possa comprometer sua atuação no Instituto e sua capacidade de exercer 
juízo independente e agir no melhor interesse do Instituto. 

Artigo 47º. Se um membro do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, 
do Conselho Consultivo e/ou dos Comitês violar a política de conflito de interesses, o Conselho 
Deliberativo, para proteger os interesses do Instituto, poderá tomar as medidas disciplinares 
adequadas contra a pessoa em questão. Tal medida pode incluir advertência formal, 
cancelamento da transação que gerou o conflito de interesses, suspensão ou destituição de 
empregados ou membros do Instituto, observadas as regras deste Estatuto e da política interna 
de conflito de interesses. 

 

Seção VII – Comitês 

Artigo 48º. O Instituto contará com Comitês de autorregulação, de funcionamento permanente 
ou temporário, conforme aplicável, de natureza consultiva e não- vinculativa, com função de 
assessoramento, que serão responsáveis, no mínimo, pelos seguintes temas, sem prejuízo da 
criação de outros que se fizerem necessários: 

a) Comitê Intersetorial de Sustentabilidade e Segurança do Trabalho; 

b) Comitê de Infraestrutura; e 

c) Comitê de Integridade. 

Artigo 49º. Cada Comitê será integrado por, no mínimo, 3 (três) membros, e, no máximo, 7 (sete) 
membros, sendo um deles o seu coordenador, e seus membros serão indicados pela Diretoria 
Executiva, dentre nomes apresentados pelos associados. 

§1º. Os mandatos dos membros do Comitê serão coincidentes com os da Diretoria Executiva, 
permitidas reconduções. 

§2º. Em casos devidamente fundamentados e naqueles em que a especialização técnica ou 
científica assim o requerer, poderão ser admitidos nos Comitês membros que não pertençam aos 
quadros de Associados, desde que possuam notório conhecimento a respeito da matéria tratada. 

§3º. As reuniões dos Comitês serão instaladas mediante a presença de, no mínimo, 3 (três) 
membros, sendo este seu quórum mínimo de deliberação e aprovação. 

Artigo 50º. Compete ao Comitê Intersetorial de Sustentabilidade e Segurança do Trabalho, dentre 
outras funções que lhe forem atribuídas: 

a) Elaborar proposta de normas de autorregulação referentes à sustentabilidade, 
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meio ambiente e segurança do trabalho e submetê-la à avaliação da Diretoria 
Executiva; 

b) Fiscalizar e zelar pelo cumprimento, por parte dos Associados, das normas definidas 
na autorregulação que se refiram aos temas de sua responsabilidade; 

c) Analisar questões técnicas ligadas a temas de sua competência, orientar 
interessados e propor à Diretoria Executiva a adoção de melhores práticas a serem 
observadas por parte dos Associados; 

d) Apresentar à Diretoria Executiva o acompanhamento das apurações de infração à 
autorregulação referente à sustentabilidade, meio ambiente e segurança do 
trabalho e sugerir a aplicação de penalidades, quando for o caso; 

e) Acompanhar a discussão e, quando solicitado pela Diretoria Executiva, elaborar 
estudos, relatórios e pareceres sobre projetos de lei e outros atos normativos que 
tenham por objeto ou possam produzir efeitos na implementação, fiscalização e 
execução de políticas públicas estritamente alinhadas às finalidades do Instituto e 
que digam respeito à sustentabilidade, meio ambiente e segurança do trabalho. 

§1º. Tendo em vista a transversalidade dos temas abordados pelo Comitê Intersetorial de 
Sustentabilidade e Segurança do Trabalho, assim como as especificidades relativas às diferentes 
atividades econômicas desenvolvidas pelos associados do Instituto, poderá o Comitê decidir pela 
criação de Grupos de Trabalho – GTs – com objetivos e agendas de trabalho relativas aos temas 
em apreciação pelo Comitê Intersetorial, na forma do Artigo 55º. 

§2º. Os Grupos de Trabalho deverão ser integrados por representantes da atividade econômica 
objeto da proposta de normas e questões técnicas abordadas pelo Comitê Intersetorial, além de 
outros que, de acordo com o conhecimento técnico, sejam porventura necessários. 

Artigo 51º. Compete ao Comitê de Infraestrutura, dentre outras funções que lhe forem 
atribuídas: 

a) Elaborar proposta de normas de autorregulação referentes à infraestrutura e 
submetê-la à avaliação da Diretoria Executiva; 

b) Fiscalizar e zelar pelo cumprimento, por parte dos Associados, das normas definidas 
na autorregulação que se refiram aos temas de sua responsabilidade; 

c) Analisar questões técnicas ligadas a temas de sua competência, orientar os 
interessados e propor à Diretoria Executiva a adoção de melhores práticas a serem 
observadas por parte dos Associados; 

d) Apresentar à Diretoria Executiva o acompanhamento das apurações de infração à 
autorregulação referente a infraestrutura e sugerir a aplicação de penalidades, 
quando for o caso; 

e) Acompanhar as questões inerentes à infraestrutura e propor à Diretoria Executiva 
a adoção ou desenvolvimento de projetos, alterações de normas e orientações aos 
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Associados; 

f) Acompanhar a discussão e, quando solicitado pela Diretoria Executiva, elaborar 
estudos, relatórios e pareceres sobre projetos de lei e outros atos normativos que 
tenham por objeto ou possam produzir efeitos na implementação, fiscalização e 
execução de políticas públicas estritamente alinhadas às finalidades do Instituto e 
que digam respeito a infraestrutura. 

Artigo 52º. Compete ao Comitê de Integridade, dentre outras funções que lhe forem atribuídas: 

a) Elaborar proposta de normas de autorregulação referentes à Compliance e integridade e 
submetê-la à avaliação da Diretoria Executiva; 

b) Fiscalizar e zelar pelo cumprimento, por parte dos Associados, das normas definidas na 
autorregulação que se refiram aos temas de sua responsabilidade; 

c) Analisar questões técnicas ligadas a temas de sua competência, orientar os interessados 
e propor à Diretoria Executiva a adoção de melhores práticas a serem observadas por 
parte dos Associados; 

d) Apresentar à Diretoria Executiva o acompanhamento das apurações de infração à 
autorregulação referente a integridade e sugerir a aplicação de penalidades, quando for 
o caso; 

e) Acompanhar as questões inerentes à integridade e propor à Diretoria Executiva a adoção 
ou desenvolvimento de projetos, alterações de normas e orientações aos Associados; e 

f) Acompanhar a discussão e, quando solicitado pela Diretoria Executiva, elaborar estudos, 
relatórios e pareceres sobre projetos de lei e outros atos normativos que tenham por 
objeto ou possam produzir efeitos na regulação de elementos alinhados às finalidades do 
Instituto e que digam respeito a integridade, Compliance e combate a corrução. 

Artigo 53º. As atividades e os critérios de formação dos Comitês serão definidos em ato da 
Diretoria Executiva, com a participação dos Associados que manifestarem interesse em participar 
da formação dos Comitês. 

§1º. Os associados interessados na formação de Comitês poderão requerer a sua criação à 
Diretoria, que decidirá de forma fundamentada na forma do artigo 27º, item (i) deste Estatuto. 

§2º. Durante o período em que os Comitês do Instituto não estiverem devidamente instalados, a 
competência e responsabilidade atribuída aos referidos comitês, conforme prevista nesta Seção 
VII, será exercida pela Diretoria Executiva. 

Artigo 54º. No exercício de suas funções, os Comitês avaliarão o cumprimento e a adequação, 
pelos Associados, à autorregulação instituída, e reportarão os casos de desconformidade à 
Diretoria Executiva, para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

Artigo 55º. Com o objetivo de auxiliar os Comitês, poderão ser criados Grupos de Trabalhos e 
Comissões de Acompanhamento de mercados e de atividades dos Associados, conforme 
parâmetros determinados em cada ato de criação de Grupo ou Comissão. 
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§1º. Os associados interessados na formação de Grupos de Trabalho e/ou Comissões de 
Acompanhamento poderão requerer a sua criação à Diretoria, que decidirá de forma 
fundamentada na forma do artigo 56º º, item (i) deste Estatuto. 

§2º. A Diretoria Executiva poderá instituir contribuições específicas, a serem pagas pelos 
Associados ou por terceiros, com o objetivo de custear estudos, pesquisas, sondagens, projetos 
ou atividades determinados e/ou específicos. 

Artigo 56º. A Diretoria Executiva poderá constituir Grupos de Trabalho ou Comissões de 
Acompanhamento, de caráter transitório ou não, destinados a auxiliar as atividades associativas, 
dentre as quais se inclui a de colaborar com a atividade da autorregulação, formados por 
Associados e integrantes externos, inclusive agentes públicos (desde que, nesse caso, aprovado 
pelo Conselho de Ética e Integridade). 

Parágrafo Único. O objeto dos Grupos de Trabalho, sua denominação e as respectivas regras de 
composição e funcionamento serão definidos no ato que o constituir. 

CAPÍTULO V – PROCESSO DE CONFORMIDADE E PENALIDADES 

Artigo 57º. Os processos de conformidade, com a finalidade de ajustar condutas, cessar práticas, 
obter compromissos de conformidade, apurar irregularidades e aplicar penalidades aos 
Associados, respeitarão os procedimentos específicos a serem estabelecidos, na autorregulação 
do setor e nos demais dispositivos legais aplicáveis, e observarão as seguintes diretrizes: 

a) Obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade e eficiência; 

b) Respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; 

c) Possibilidade de adoção de métodos alternativos de resolução de disputas e 
conflitos; 

d) Atenção à proporcionalidade e à razoabilidade; 

e) Formalidade moderada, necessária à garantia dos direitos dos Associados e à 
resposta efetiva e tempestiva por parte do Instituto; 

f) Preferência por métodos alternativos, negociais e restaurativos de solução de 
conflitos, tais como composição, mediação e arbitragem; 

g) Inexistência de juízo ou tribunal de exceção; e/ou 

h) Transparência e publicidade dos atos, respeitados os direitos fundamentais dos 
Associados e o sigilo legal das informações. 

Artigo 58º. Sem prejuízo de outras penalidades previamente definidas em autorregulação, a 
infração a dispositivos deste Estatuto e o cometimento de atos ilícitos, irregulares, em desacordo 
com os as melhores práticas de governança e de mercado ou, ainda, incompatíveis com o decoro 
ético e profissional sujeitará os Associados às seguintes penalidades: 
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a) Carta de advertência em caráter privado; 

b) Multa; 

c) Advertência pública; 

d) Suspensão da certificação ou do selo conferido pelo Instituto; 

e) Imposição de obrigação de fazer ou de não fazer, que incluirão, dentre outros, o 
compromisso de cessão de prática, o termo de ajustamento de conduta e o 
compromisso de conformidade; e 

f) Exclusão do Instituto. 

Artigo 59º. Compete à Ouvidoria ou, em sua ausência, ao Conselho de Ética e Integridade, e sem 
prejuízo do auxílio técnico dos demais Comitês, receber reclamações, denúncias e notícias de fato 
e, se for o caso, apurar a ocorrência de infrações à autorregulação e elaborar relatório 
circunstanciado, remetendo o processo para decisão e julgamento por parte da Diretoria 
Executiva, respeitando-se a confidencialidade das informações, o contraditório e ampla defesa, 
bem como os direitos da personalidade. 

§1º. Compete à Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho de Ética e Integridade, 
definir o recebimento de reclamações e denúncias, e o procedimento de instauração, instrução e 
julgamento dos processos de conformidade e dos sancionatórios. 

§2º. Os processos de conformidade e os sancionatórios deverão contemplar, no mínimo, dentre 
outros elementos, a descrição dos fatos averiguados e a recomendação de penalidade a ser 
aplicada, assegurado o direito de defesa do Associado, sem prejuízo da oralidade e da 
informalidade do procedimento, de acordo com o que dispuser a autorregulação. 

Artigo 60º. A decisão que importe em penalidade ao Associado deverá ser tomada pela Diretoria 
Executiva ou pelo Conselho Deliberativo, conforme aplicável, cabendo recurso ao Associado. 

§1º. Qualquer Associado poderá ser penalizado, incluindo tendo seus direitos suspensos 
temporariamente, pelo prazo máximo de até 3 (três) anos, ou ser excluído do Instituto por “Justa 
Causa”, assim entendida a prática realizada por um Associado de qualquer das seguintes condutas, 
sem prejuízo do que dispuser a autorregulação: 

a) infração de qualquer disposição estatutária, regimental ou qualquer decisão dos 
órgãos sociais; 

b) qualquer ato que implique desabono ou descrédito do Instituto ou de seus membros; 

c) qualquer ato ou conduta, em nome do Instituto, para tirar proveito patrimonial ou 
pessoal, para si ou para terceiros; 

d) comportamento que importe em efetivo dano ou prejuízo para o Instituto, direto ou 
indireto ou qualquer ato ou conduta considerados reprováveis pelo Conselho de 
Ética e Integridade do Instituto; ou 

e) participação em atividades que contrariem decisões dos órgãos administrativos ou 
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deliberativos. 

§2º. Sem prejuízo do procedimento específico previsto no Artigo 60º, em caso de suspensão (que 
não poderá ser superior ao período de 3 (três) anos) ou exclusão de Associado, ao Associado 
caberá direito de ampla defesa, assegurada apresentação de recurso ao Conselho Deliberativo no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da decisão formulada pela Diretoria. O recurso será apreciado 
pelo Conselho Deliberativo na primeira reunião a ser realizada pelo Conselho Deliberativo após a 
apresentação do recurso. 

Artigo 61º. Caberá à Diretoria Executiva encaminhar ao Conselho Deliberativo o pedido de 
suspensão (que não poderá ser superior ao período de 3 (três) anos), ou exclusão do Associado 
nas hipóteses indicadas no §1º do Artigo 60º. 

§1º. Ao Associado caberá direito de ampla defesa, assegurada apresentação de recurso ao 
Conselho Deliberativo no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do pedido formulado pelo 
Conselho Deliberativo sobre sua suspensão ou exclusão, conforme aplicável. O recurso será 
apreciado pela Assembleia Geral na primeira reunião a ser realizada pela Assembleia Geral após 
a apresentação do recurso. 

§2º. O Associado recorrente estará impedido de votar na Assembleia Geral que deliberar sobre 
seu recurso. 

§3º. A penalidade de exclusão acarretará a inaptidão do Associado para o retorno ao quadro 
social pelo período de 3 (três) anos. 

Artigo 62º. A penalidade de multa não excederá 100 (cem) vezes o valor da maior contribuição 
mensal aplicável ao Associado no momento da ocorrência da infração. 

Artigo 63º. Se a infração cometida exigir ajuste ou regularização de conduta por parte do 
Associado, a Diretoria Executiva assinalará prazo para cumprimento da medida, sob pena de 
agravamento da sanção aplicada. 

Artigo 64º. Nos casos de liquidação judicial ou extrajudicial do Associado, após o trânsito em 
julgado ou a conclusão da liquidação extrajudicial, respectivamente, caberá ao Conselho de Ética 
e Integridade instaurar processo para analisar o caso e, ao entender cabível, recomendar à 
Diretoria Executiva a aplicação de penalidade. 

Artigo 65º. Na hipótese em que autoridade competente, judicial, controladora ou administrativa, 
vier a impor ao Associado, por meio de decisão final, penalidade que resulte no cancelamento, 
suspensão, cassação ou proibição total ou parcial do exercício de atividades consideradas 
necessárias ao ingresso no quadro associativo, caberá ao Conselho de Ética e Integridade 
instaurar processo para analisar o caso e, ao entender cabível, recomendar à Diretoria Executiva 
a aplicação de penalidade. 

CAPÍTULO VI – DO PATRIMÔNIO, RECEITA E DESTINAÇÃO 

Artigo 66º. O patrimônio do Instituto será constituído de bens móveis e imóveis, títulos, valores, 
direitos e recursos financeiros adquiridos ou recebidos sob a forma de doação, legado, subvenção, 
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auxílio ou de qualquer outra forma lícita, devendo ser administrado e utilizado exclusivamente 
para o restrito cumprimento de suas finalidades sociais. 

Artigo 67º. Constituem receitas do Instituto: 

a) taxa a ser paga como condição ao ingresso do Associado no Instituto, cujo valor 
deverá ser, no mínimo, equivalente a 1 (uma) vez o valor total de contribuições 
ordinárias aplicáveis, em período de 12 (doze) meses, à categoria do Associado à 
época de seu ingresso no Instituto (“Taxa de Ingresso”); 

b) contribuições, ordinárias e extraordinárias, de seus Associados; 

c) doações, dotações, legados, subvenções, auxílios e contribuições de pessoas físicas 
ou jurídicas, sejam, ou não, seus Associados, de entidades governamentais ou não 
governamentais, nacionais ou estrangeiras, observado o disposto na alínea (y) do 
Artigo 22º; 

d) receitas do Instituto que se originarem da exploração das atividades inerentes ao seu 
objeto, inclusive eventos, seminários, publicações (cujo resultado será integral e 
necessariamente revertido para a consecução de seu objetivo social); 

e) recursos captados por meio de contratos, patrocínios, convênios ou parcerias, 
públicos ou privados, para a execução de projetos ou ações institucionais; 

f) rendimentos resultantes da aplicação de multas aos Associados ou da gestão de 
seu patrimônio, inclusive decorrentes de aplicações financeiras ou de rendas 
auferidas de seus bens patrimoniais; 

g) proventos do Fundo Patrimonial transferidos para as contas do Instituto, nos 
termos deste Estatuto; 

h) usufrutos que forem constituídos em favor do Instituto; 

i) bens e valores que lhe sejam destinados, na forma da lei, pela extinção de 
instituições similares; e 

j) por outras rendas eventuais. 

§1º. As contribuições periódicas devidas pelos Associados deverão ser fixadas pelo Conselho 
Deliberativo com base em percentual do faturamento bruto do respectivo Associado, 
observando: (i) em qualquer caso, um valor mínimo de contribuição periódica; e (ii) que os 
critérios utilizados entre Associados de um mesmo segmento de atuação sejam idênticos. 

§2º. Ao final de cada exercício social, o Conselho Deliberativo do Instituto deverá aprovar o 
Orçamento Anual do exercício social seguinte. Nessa ocasião, o Conselho Deliberativo deverá fixar 
o limite anual máximo das contribuições a serem realizadas, a qualquer título, por cada categoria 
de Associado de Setor, limite esse calculado a partir da fixação de percentual sobre o valor total 
das despesas previstas no Orçamento Anual aprovado. 

Artigo 68º. A Diretoria Executiva poderá rejeitar as doações e legados que contenham encargos 
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ou gravames de qualquer espécie, ou, ainda, que sejam contrários aos seus objetivos, à sua 
natureza ou à lei. 

Artigo 69º. Em caso de dissolução do Instituto, o respectivo patrimônio será transferido a outra 
pessoa jurídica, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social e que será escolhida em 
Assembleia Geral. 

Artigo 70º. Na hipótese de o Instituto obter e, posteriormente, perder a qualificação instituída 
pela Lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o 
período em que perdurou aquela qualificação, será contabilmente apurado e transferido a outra 
pessoa jurídica qualificada nos termos da mesma Lei, preferencialmente que tenha o mesmo 
objetivo social. 

Artigo 71º. O Instituto adotará práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes a coibir 
a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em decorrência 
da participação nos processos decisórios. 

Artigo 72º. O Instituto não distribuirá entre os seus Associados, conselheiros, diretores, 
empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 
bonificações, participação ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas 
atividades, aplicando-os integralmente na consecução do seu objeto social. 

Artigo 73º. É vedada a concessão de empréstimos a Associados, dirigentes, conselheiros, sendo 
vedada, inclusive, a antecipação de remuneração, se devida. 

CAPÍTULO VII - DO FUNDO DE RESERVA 

Artigo 74º. O Conselho Deliberativo poderá instituir um Fundo de Reserva, composto por ativos 
destinados a garantir a sustentabilidade do Instituto e a manutenção de seu patrimônio para 
permitir a consecução de seu objeto social. 

Artigo 75º. O Fundo de Reserva será segregado dos demais recursos e reservas  do Instituto e 
tem por objetivo a preservação de seu patrimônio, bem como assegurar a integridade do 
Instituto, e poderá ser utilizado sempre que não houver recursos suficientes para o pagamento 
das despesas necessárias à manutenção de suas atividades ou, excepcionalmente, quando 
recomendado pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo, destinar-se-á às 
demais atividades e projetos do Instituto. 

Parágrafo Único. O Fundo de Reserva será formado conforme critério a ser definido 
periodicamente pelo Conselho Deliberativo, com base em estudo de risco a ser realizado pela 
Diretoria Executiva do Instituto, vinculado ao valor de (i) todas as doações, taxas e contribuições 
realizadas pelos Associados, de dotações do próprio Instituto, e (ii) doações de demais pessoas 
físicas ou jurídicas, quando tais doações não forem realizadas a projetos ou programas 
específicos. 

CAPÍTULO VIII – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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Artigo 76º. O exercício social do Instituto começa em 1º de janeiro e termina a 31 de dezembro 
de cada ano civil, quando serão levantadas as demonstrações financeiras. 

Artigo 77º. A prestação de constas do Instituto observará no mínimo: 

a) escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e as 
Normas Brasileiras de Contabilidade; 

b) a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, do 
relatório de atividades e das demonstrações financeiras, incluindo as certidões 
negativas de débitos junto à Receita Federal do Brasil e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, colocando- os à disposição para o exame de qualquer 
cidadão; 

c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o 
caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de termos de parcerias, conforme 
previsto em regulamento; e 

d) o disposto no parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal, para prestação 
de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelo Instituto. 

Artigo 78º. A Diretoria Executiva, no prazo de até 30 (trinta) dias anteriores à data marcada para 
a realização da Assembleia Geral que analisar as contas do Instituto, disponibilizará para consulta 
dos Associados na sede social: 

a) Relatório da administração; 

b) Cópia do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras; e 

c) Parecer do Conselho Fiscal e dos auditores independentes. 

CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 79º. As pessoas físicas ou jurídicas que contribuem para o Instituto com doações ou 
qualquer outro tipo de contribuição pecuniária renunciarão expressamente, por si e seus 
herdeiros e sucessores, no ato de formalização da doação ou contribuição feita, a qualquer tipo 
de reembolso, mesmo em caso de extinção ou liquidação do Instituto. 

Artigo 80º. As referências no presente Estatuto a atos de corrupção e a outros tipos penais 
abrangem os atos ilícitos conforme previamente disciplinados na legislação penal brasileira e na 
autorregulamentação do setor, sendo vedado ao Instituto impor aos Associados qualquer sanção 
ou penalidade sem que haja prévia definição em lei ou na autorregulamentação. 

Artigo 81º. No exercício dos direitos, deveres e obrigações previstos neste Estatuto, na 
autorregulação e nas leis aplicáveis, o Instituto e seus Associados, membros do Conselho 
Deliberativo, Diretores Executivos, consultores, assessores, superintendentes, administradores e 
operacionais, funcionários, prestadores de serviço, colaboradores e terceiros por ela contratados 
se obrigam a: 

D4Sign 4c17e9ec-ff76-4f9c-9184-ff13475ce0bb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Oficial

R$ 587,46

Estado

R$ 167,53

Secretaria Fazenda

R$ 115,12

Reg. Civil

R$ 31,37

T. Justiça

R$ 40,02

M. Público

R$ 28,53

ISS

R$ 12,31

Total

R$ 982,34

Página

000090/000091

Registro Nº

480.284

19/08/2022

Protocolo nº 568.606 de 27/07/2022 às 10:29:59h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 480.284 em 19/08/2022 e averbado no registro n. 463439 de 12/02/2020 neste
1º Oficial  de Registro Civil  de  Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo.  Assinado  digitalmente  por  Adriana
Araujo Paulo Rego - Escrevente Autorizado.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

 
Página 34 de 34 

a) Não dar, não receber, não oferecer e não prometer, direta ou indiretamente, 
qualquer bem, valor ou vantagem de qualquer natureza a servidores e/ou 
funcionários e/ou empregados públicos, agentes públicos e políticos, autoridades 
ou a qualquer pessoa a eles relacionada, ou, ainda, a quaisquer outras pessoas, 
empresas e/ou entidades públicas ou privadas, com o objetivo de obter vantagem 
indevida, influenciar ato ou tomada de decisão ou direcionar negócios ilicitamente; 

b) Adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das 
leis anticorrupção e de integridade, com o objetivo de prevenir atos de corrupção 
e anticoncorrenciais, superfaturamento de obras públicas e/ou privadas, fraudes 
coorporativas e licitatórias, lavagem de dinheiro, evasão de tributos, dentre outros 
ilícitos; 

c) Não fazer doações a partidos políticos, a candidatos ou a dirigentes, prepostos ou 
pessoas a ele ligados, em desacordo com a lei eleitoral; e 

d) Manter a confidencialidade sobre documentos, dados e informações próprias e de 
terceiros que venham possuir ou ter conhecimento em razão de sua participação 
como Associado, que possam ser ética, corporativa ou concorrencialmente 
sensíveis, e não utilizar o nome, os símbolos ou as dependências do Instituto para 
qualquer contato, reunião ou troca de informações que possam configurar práticas 
ilegais, anticompetitivas, conluios e/ou arranjos ilícitos. 

Parágrafo Único. A infração ao disposto neste artigo, dentre outras que vierem a ser apuradas, 
constitui falta grave e sujeitará o infrator à responsabilidade civil, criminal, administrativa, 
eleitoral e trabalhista, nos termos das leis aplicáveis a cada caso, e às consequências definidas na 
autorregulação. 

 

Aprovado pelo Conselho Deliberativo do IBRIC em 22 de junho de 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
Bruna Rodrigues de Paula Bouissou                Silvia Côrtes de Lacerda Ribeiro                            
               Secretária da Mesa                                                            Advogada – OAB/RJ 117.009 
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(valores expressos em Reais - centavos suprimidos)
BALANÇO PATRIMONIAL
A T I V O P A S S I V O


31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE 298.350                  -                       CIRCULANTE 19.778                      -                       
   CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 228.481                  -                       Obrigações Tributárias 148                            -                       
   CONTAS A RECEBER 37.499                    -                       Fornecedores a Pagar 19.630                      -                       
    ADIANTAMENTOS 32.370                    -                       -                       


-                       


PATRIMÔNIO LÍQUIDO 278.572                    -                       
      PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO -                       
   RESULTADO DO EXERCÍCIO 278.572                    -                       
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS -                             


TOTAL DO ATIVO 298.350                  -                       TOTAL DO PASSIVO 298.350                    -                           


 DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO
31/12/2021 31/12/2020 TOTAL TOTAL


PATRIMÔNIO L. PATRIMÔNIO L.
RECEITAS OPERACIONAIS 660.415                  -                       SALDOS EM 31/12/2019
DOAÇÕES 658.562                  -                       SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO -                             
RECEITA FINANCEIRA 1.853                      -                       SALDOS EM 31/12/2020 278.572                    


SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO -                             -                       
SALDOS EM 31/12/2021 278.572                    -                       
FLUXO DE CAIXA


31/12/2021 31/12/2020


SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 278.572                    -                       
DESPESAS OPERACIONAIS (381.843)                -                       DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS (363.620)                -                       Superávit do Exercício Ajustado 278.572                    -                       


 VIAGENS (4.847)                     -                       Acréscimo (decrescimo) do ativo circulante (69.869)                     -                       
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (10.194)                   -                       Acréscimo ( decréscimo) do passivo circulante 19.778                      -                       
DESPESAS TRIBUTÁRIAS (188)                        -                       TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 228.481                    -                       
DESPESAS FINANCEIRAS (2.994)                     -                       AQUISIÇÕES E BAIXA DE IMOBILIZADO -                             -                       


2 - TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS -                             -                       
AUMENTO LIQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2) 228.481                    -                       
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES -                             -                       
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 228.481                    -                       


SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 278.572                  -                       DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO 228.481                    -                       


1- CONTEXTO OPERACIONAL:


4- PATRIMÔNIO LÍQUIDO


2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:


IBRIC - Instituto Brasileiro de Autorregulação do Setor de Infraestrutura
CNPJ 37.264.809/0001-30


NOTAS EXPLICATIVAS 31/12/2021


Um Instituto dedicado ao setor de infraestrutura cuja filosofia de atuação se pauta pelo compromisso 
voluntário entre associados com um propósito comum de evoluir por meio da Autorregulação em 
temas que abrangem a ética, transparência, integridade, sustentabilidade e governança corporativa.  
Este é o objeto de atuação do IBRIC.


Sendo um compromisso com melhorias no setor da infraestrutura, o IBRIC pressupõe um processo 
gradativo e vinculante que resulta na evolução da preparação e nos resultados alcançados por cada 
associado, cada associado, com benefícios tanto no âmbito das empresas quanto no ambiente de 
negócios de todo o setor.


d-) As Despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com 
as exigências legais e fiscais.


e-) Os  Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade  
com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.


O patrimônio líquido é composto, substancialmente, pelo patrimônio social e pelos déficits e superávits 
apurados anualmente.


2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:


3-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
a-) Receitas e Despesas  são contabilizadas pelo regime de competência.


Rogério Gerlah Paganatto
CRC 1SP131987/O-3


b) O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), não é calculado, por 
tratar-se de Entidade ISENTA , conforme art 15 da Lei 9532/97.


c-) As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, 
notas fiscais, recibos e outros.


a) As demonstrações contábeis da Associação, findas em 31 de dezembro de 2021, foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades sem 
finalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) TG10, aprovada pela 
Resolução 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Interpretação Técnica Geral 
(ITG) 2002, aprovada pela Resolução CFC n° 1.409/2012, bem como pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo CFC.


b) Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo 
histórico. 


c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas 
em Real, que é a moeda funcional da Associação.








 1 


Distrato de Prestação de Serviços Contábeis e 
Transferência de Responsabilidade Técnica. 


(Anexo II incluído pela Resolução CFC n.º 1.457/13) 
 


Distrato de Prestação de Serviços Profissionais e Transferência de Responsabilidade 
Técnica. 


 


Pelo presente instrumento particular de um lado QUALITY SERVIÇOS CONTABEIS SOCIEDADE 
SIMPLES PURA, com sede na Rua Faustolo, nº 1861, Sobreloja, Lapa, São Paulo/SP – CEP 
05041-001, inscrita no CNPJ sob n°s. 09.023.984/0001-09, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato, representada por seu representante legal que assina ao final e do 
outro INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA, CNPJ 
37.264.809/0001-30, situado na R. Boa Vista, nº. 254, andar 13, Centro, São Paulo/SP – CEP 
01014-907, neste ato representado por seu representante legal que assina ao final, doravante 
CONTRATANTE, mediante as cláusulas e condições seguintes, acordam: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA. As partes de comum acordo dão por rescindido o instrumento 
particular celebrado como “Contrato de Prestação de Serviços nas áreas Contábil, 
Fiscal/Tributário e Trabalhista” firmado com início da competência em 1º de agosto de 2022. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. A Contratante se compromete, com o presente distrato, a contratar 
novo profissional da contabilidade que assumirá a responsabilidade técnica a partir da 
assinatura deste distrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA A Contratante obriga-se em até 10 dias da data da transferência da 
responsabilidade técnica avençada na cláusula anterior, a desvincular a responsabilidade 
profissional e o nome do contador nos órgãos da administração pública e em suas repartições. 
 
CLÁUSULA QUARTA. Resta acertado entre as partes que, em razão dos serviços e atividades 
desenvolvidos até o momento, a Contratada entregará ao Contratante ou a quem ele indicar, 
preferencialmente, ao novo profissional contratado, mediante autorização por escrito, todos 
os serviços concluídos, bem como toda a documentação, livros e arquivos magnéticos das 
obrigações fiscais entregues ao Fisco, devidamente protocolada, no prazo de até 60 dias da 
data da assinatura deste distrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA. A Contratada, por força do instrumento ora distratado, executou seus 
serviços relacionados abaixo: 
 
Contabilidade até: 30/06/2022. 
Livros Fiscais até: 30/06/2022. 
Folha de pagamento até: 30/06/2022. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. A Contratada caberá o cumprimento das obrigações tributárias 
acessórias, cujo período de competência tenha decorrido na vigência do contrato de 
prestação de serviços, relacionadas abaixo: 
 
SPED ECD ano base: 06/2022. 
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SPED Contribuições: 06/2022. 
GIA competência: 
Sintegra competência:  
DCTF competência: 06/2022. 
RAIS ano base: 06/2022. 
DIRF ano base: 06/2022. 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. A Contratante obriga-se a manter atualizada sua certificação 
digital, como também valida às procurações eletrônicas substabelecidas a Contratada, além 
das senhas de acesso ao posto fiscal, prefeitura municipal, conectividade social da Caixa 
Econômica Federal, FAP (fator acidentário de Prevenção) e todas relacionadas aos órgãos 
fiscalizadores para que a Contratada cumpram com a entrega das obrigações acessórias. A 
falta desta providência acarretará multa e comprometimento da regularidade fiscal da 
Contratante, ficando as Contratadas isentas de qualquer responsabilidade.  
 
CLÁUSULA SEXTA. Neste ato a Contratante declara-se devedora dos honorários profissionais, 
referente a mensalidade do mês de junho de 2022, no valor de R$ 1.501,00 e a 13ª parcela 
proporcional no valor de R$ 750,00, totalizando a quantia de R$ 2.251,00 (dois mil, duzentos 
e cinquenta e um reais) apurada até a data da vigência do contrato ora rescindido. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. A Contratante efetuará pagamento desta importância na até a data 
de 20 de julho de 2022, conforme constam nos boletos e notas fiscais que serão enviados. 
 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA. Na hipótese de inadimplemento, ocorrerá o vencimento 
antecipado das parcelas, além da incidência de multa de 2 % sobre o valor do saldo devedor, 
juros de 0,33% a.d. e correção monetária. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA. Neste ato a Contratada outorga a Contratante a mais ampla e irrevogável 
quitação, em relação aos honorários pactuados, não tendo nada a reclamar a este título. 
 
CLÁUSULA OITAVA. A Contratante declara que todos os serviços objeto da contratação foram 
prestados pela Contratada de forma eficaz e satisfatória, outorgando a Contratada plena, total 
e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo e a que título for a relação 
à avença distratada, bem como aos serviços profissionais prestados.   
 
CLÁUSULA NONA. O presente distrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, 
obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores.    
 
CLÁUSULA DÉCIMA. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO. Em caso de impasse, as partes submeterão a solução do conflito a 
procedimento arbitral nos termos da Lei n.º 9.307/1996. 
 
E, por estarem assim, juntas e contratadas, as PARTES firmam o presente TERMO ADITIVO ao 
Contrato, que será assinado eletronicamente através da plataforma DocuSign atualmente no 
endereço: https://www.docusign.com.br, com fundamento no artigo 10, parágrafo 2º da MP 
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2200-2/2001, e artigo 6º do Decreto 10.278/2020, pelos representantes legis e pelas 
testemunhas. 
 
São Paulo,  30 de junho de 2022. 


 
 
 
 
 
 


________________________________________________ 
QUALITY SERVIÇOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES PURA 


Rogério Gerlah Paganatto 
 CNPJ 09.023.984/0001-09 


Contratada  
 
 
 
 


 
 


___________________________________ 
INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA 


Marcelo Martins 
 CNPJ 37.264.809/0001-30 


Contratante 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 
 
1- _________________________                                   2- _________________________ 
     Ione Rodrigues Pessoa                                                         Elaine Cristina Paixão 
     CPF: 134.311.768-28                                                             CPF: 
     RG: 23.600.422-0                                                                   RG: 
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Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Contábeis 


CONTRATADA: POLLI & SALES CONTABILIDADE LTDA, CNPJ 30.952.404/0001-46, , com sede à 


Rua Roberto Simonsen, nº 120, sala 201, Sé, CEP 01017-020, na cidade de São Paulo – SP, neste 


ato representada por sua responsável legal, a Senhora Ana Lúcia Polli, brasileira, casada, 


Contadora, CPF 117.041.338-23, Cédula de Identidade RG 20.073.801-X, profissional inscrita 


perante o CRC sob o nº 1SP197556/O-4 e Tatiane Sales Lima, brasileira, casada, Administradora, 


CPF 320.788.418-03, Cédula de Identidade RG 33.971.142-5 qualificada neste ato somente como 


CONTRATADA. 


CONTRATANTE:INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULACAO NO SETOR DE 


INFRAESTRUTURA, situado R BOA VISTA,254,CENTRO CEP 01014-907, na cidade de SAO 


PAULO, inscrito no CNPJ 37.264.809/0001-30, neste ato representado por seu Presidente SERGIO 
FRANÇA LEÃO, brasileiro, casado, engenheiro civil,  CPF 161.521.316-34, Cédula de Identidade 


nº MG-11.845.144 e MARCELO MARTINS, brasileiro, casado, militar, CPF 622.692.237-20, Cédula 


de Identidade nº 025.181.182-4  neste ato qualificado somente como CONTRATANTE. 


Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante 


denominadas, simplesmente, CONTRATADA e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam 


e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante 


arroladas. 


CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  


O objeto do presente consiste na prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE dos seguintes 


serviços profissionais, sendo que o ACEITE do orçamento apresentado é parte integrante 


desse contrato:  


1.1. ÁREA CONTÁBIL  


1.1.1. Classificação e escrituração da Contabilidade de acordo com as normas e princípios 


contábeis vigentes.  


1.1.2. Apuração de balancetes.  


1.1.3. Balanço Anual e Demonstrações Contábeis de acordo com as Normas Brasileiras de 


Contabilidade para o Setor. 


1.2. ÁREA FISCAL  


1.2.1. Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes sejam federais, estaduais 


ou municipais.  


1.2.2. Registros fiscais do ISS, quando houver fato gerador, e elaboração das guias de 


recolhimento dos tributos devidos, quando for o caso.  


1.2.3. Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais 


procedimentos de fiscalização tributária.  


1.3. ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  


1.3.1. Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho - 


CLT, bem como aqueles atinentes à Previdência Social, PIS, FGTS e outros aplicáveis às relações 


de emprego mantidas pela CONTRATANTE.  


1.3.2. Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos.  


1.3.3. Elaboração da Folha de Pagamento dos empregados, bem como das guias de recolhimento 


dos encargos sociais e tributos afins.  


1.3.4. Elaboração da Folha de Pagamento dos autônomos, quando houver, bem como das guias de 


recolhimento dos encargos sociais e tributos afins. 



http://www.pollicontabil.com.br/

mailto:pollicontabil@pollicontabil.com.br
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1.3.5. Atendimento ao e-Social e às demais exigências previstas na legislação, bem como de 


eventuais procedimentos de fiscalização.  


 


CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  


Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATADA, em obediência às seguintes 


condições:  


2.1. A documentação indispensável para o desempenho dos serviços arrolados na 


Cláusula Primeira será fornecida pela CONTRATANTE, consistindo, basicamente, em:  


2.1.1. O caixinha e a movimentação bancária deverão ser disponibilizados por meio do site “Onvio” 


, em arquivo no formato Excel cujo modelo será fornecido pela CONTRATADA (quando não for 


possível a utilização do softweare OnBalance ou outro sistema financeiro), no link 


https://www.https://onvio.com.br, aos cuidados do Departamento Contábil. 


2.1.2. Os extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive das suas contas de 


investimento e de poupança, quando for o caso; os documentos relativos aos lançamentos, tais 


como depósitos, cópias de cheques, boletos, contratos diversos que envolvam pagamentos, termos 


de colaboração, termos de fomento, avisos de créditos, débitos, contratos de câmbio, recibos de 


pagamentos, notas fiscais, etc..., deverão ser disponibilizados por meio do site “Onvio” , no link 


https://www.https://onvio.com.br, em arquivos no formato pdf e, no caso dos extratos das 


contas correntes, também no formato ofx, aos cuidados do Departamento Contábil. 


2.1.3. Controle de frequência dos empregados e/ou apontamento e eventual comunicação para 


concessão de férias, admissão ou rescisão contratual, bem como correções salariais espontâneas e 


por ocasião de data base sindical, deverão ser informados por meio do site “Onvio” , no link 


https://www.https://onvio.com.br, aos cuidados do Departamento de Pessoal. 


2.1.4. Notas fiscais de prestação de serviços, emitidas por prestadores (terceiros), desde que 


contenham retenções na fonte (PIS/COFINS/CSLL, IR ou INSS), quando oriundas de municípios de 


fora do município sede (que consta no CNPJ da CONTRATANTE), deverão ser disponibilizadas por 


meio do site “Onvio” , no link https://www.https://onvio.com.br, aos cuidados do Departamento 


Fiscal.  


2.2. A documentação deverá ser enviada pela CONTRATANTE de forma completa e em 


boa ordem nos seguintes prazos:  


2.2.1. Até 20 (vinte) dias corridos após o encerramento do mês, os documentos relacionados nos 


itens 2.1.1 e 2.1.2. 
2.2.2. Semanalmente, quando houver fato gerador, os documentos mencionados no item 2.1.4., 


sendo que os relativos à última semana do mês, no 1° (primeiro) dia útil do mês seguinte.  


2.2.3. Até o dia 20 do mês de referência quando se tratar dos documentos do item 2.1.3, para 


elaboração da folha de pagamento. 


2.2.4. No mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes, a comunicação para confecção de aviso de 


férias e aviso prévio de rescisão contratual de empregados, conforme prazos estabelecidos em lei.   


2.3. A CONTRATADA compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos na 


legislação de regência quanto aos serviços contratados, especificando-se, porém, os 


prazos abaixo:  


2.3.1. A entrega das guias de recolhimento de tributos e encargos trabalhistas à CONTRATANTE 


far-se-á com antecedência de 2 (dois) dias do vencimento da obrigação, sendo disponibilizadas por 


meio do site “Onvio” , no link https://www.https://onvio.com.br.  


2.3.2. A entrega da Folha de Pagamento, recibos de pagamento salarial, de férias e demais 


obrigações trabalhistas far-se-á até 72 (setenta e duas) horas após o recebimento dos documentos 


mencionados no item 2.1.3, sendo disponibilizados por meio do site “Onvio” , no link 


https://www.https://onvio.com.br.  



http://www.pollicontabil.com.br/
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2.3.3. A entrega de Balancete far-se-á até o dia 20 do 2° (segundo) mês subsequente ao período a 


que se referir quando cumpridos, por parte da CONTRATANTE, os prazos estabelecidos nos itens 


2.1.1 e 2.1.2, por meio do site “Onvio” , no link https://www.https://onvio.com.br. 


2.3.4. A entrega do Balanço Anual far-se-á até 60 (sessenta) dias após a entrega de todos os 


dados necessários à sua elaboração, quando cumpridos, por parte da CONTRATANTE, os prazos 


estabelecidos nos itens 2.1.1 e 2.1.2, por meio do site “Onvio” , no link 


https://www.https://onvio.com.br. 


2.4. A remessa de documentos entre os contratantes deverá ser feita sempre sob 


protocolo virtual e, quando for o caso, físico. 


2.4.1. A disponibilização dos documentos far-se-á por meio do site “Onvio” , no link 


https://www.https://onvio.com.br, mediante o fornecimento de “login” e senha ou através de e-


mail, quando houver indisponibilidade da utilização do site “Onvio” . 


2.4.2. Em caso de indisponibilidade de comunicação por meio de Internet, a entrega poderá 


ocorrer por meio físico.  


 


CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DEVERES DA CONTRATADA  


3.1. A CONTRATADA desempenhará os serviços enumerados na Cláusula Primeira com todo zelo, 


diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da 


CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais, sujeitando-se, ainda, às 


normas do Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela Resolução n° 803-96 do 


Conselho Federal de Contabilidade.  


3.2. Responsabilizar-se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ela entregues pela 


CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecução dos serviços 


pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilização, salvo comprovado caso 


fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de seus prepostos ou quaisquer 


pessoas que a eles tenham acesso.  


3.3. A CONTRATADA não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de 


informações, declarações ou documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem 


apresentadas, bem como por omissões próprias da CONTRATANTE ou decorrentes do 


desrespeito à orientação prestada.  


 


CLÁUSULA QUARTA – DOS DEVERES DA CONTRATANTE  


4.1. Obriga-se a CONTRATANTE a fornecer à CONTRATADA todos os dados, documentos e 


informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em 


tempo hábil; nenhuma responsabilidade caberá à segunda caso recebidos 


intempestivamente.  


4.2. Para a execução dos serviços constantes da Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará à 


CONTRATADA, os honorários profissionais correspondentes a R$ 1.300,00, por mês, 30, sendo que 


o mesmo deverá ser cobrado mediante o fornecimento de boleto bancário. Na impossibilidade da 


CONTRATADA emitir boleto bancário (por motivo de força maior), o pagamento deverá ser 


realizado através de depósito/transferência/TED no dia do vencimento, em conta a ser indicada 


pela CONTRATANTE. 


4.2.1. Além da parcela acima avençada, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA um adicional 


anual, correspondente ao valor de uma parcela mensal, para atendimento ao acréscimo de 


serviços e encargos próprios do período final do exercício, tais como o encerramento das 


demonstrações contábeis anuais, Escrituração Contábil Digital (do SPED), Escrituração Contábil 


Fiscal (do SPED), RAIS, Folhas de Pagamento do 13° Salário, quando houver e a DIRF.  


4.2.1.1. A mensalidade adicional mencionada no item anterior será paga em duas parcelas 


vencíveis nos dias 20 de novembro e 15 de dezembro de cada exercício, e seu valor será 


equivalente ao dos honorários vigentes no mês de pagamento.  
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4.2.1.2. Mesmo no caso de início do contrato em qualquer mês do exercício, a parcela 


adicional será devida integralmente.  


4.2.1.3. Caso o presente envolva a recuperação de serviços não-realizados – atrasados – a 


mensalidade adicional será, integralmente, devida desde o primeiro mês de atualização.  


4.2.2. Os honorários pagos após a data avençada no item 4.2., acarretarão à CONTRATANTE o 


acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% 


(um por cento) ao mês ou fração.  


4.2.3. Os honorários serão reajustados, anualmente, e automaticamente, segundo a variação do 


IGPM/FGV (índice de correção eleito pelas partes) no período, considerando-se como mês a fração 


igual ou superior a 15 (quinze) dias.  


4.2.4. O valor dos honorários previstos no item 4.2. foi estabelecido segundo o número de 


lançamentos contábeis e o número de funcionários no item 4.2.5, ficando certo que se a média 


trimestral dos mesmos for superior aos parâmetros mencionados na proporção de 20% (vinte por 


cento), passará a viger nova mensalidade no mesmo patamar de aumento do volume de serviço, 


automaticamente, a partir do primeiro dia após o trimestre findo.  


4.2.5. Os parâmetros de fixação dos honorários tiveram como base o volume de papéis e 


informações fornecidas pela CONTRATANTE, como segue:  


Quantidade de Funcionários (10). 


Quantidade de Lançamentos Contábeis (100). 


4.2.6. O percentual de reajuste anual previsto no item 4.2.3 incidirá sobre o valor resultante da 


aplicação do critério de revisão pelo volume de serviços, conforme item 4.2.4.  


4.3. A CONTRATANTE reembolsará à CONTRATADA o custo de todos os materiais utilizados na 


execução dos serviços ora ajustados, tais como formulários contínuos, impressos fiscais, 


trabalhistas e contábeis, bem como livros fiscais, pastas, cópias reprográficas, autenticações, 


reconhecimento de firmas, custas, emolumentos e taxas exigidos pelos serviços públicos, sempre 


que utilizados e mediante recibo discriminado, acompanhado dos respectivos comprovantes de 


desembolso.  


4.4. Os serviços solicitados pela CONTRATANTE não-especificados na Cláusula Primeira 


serão cobrados pela CONTRATADA em apartado, como extraordinários, segundo valor 


específico constante de orçamento previamente aprovado pela primeira, englobando nessa 


previsão toda e qualquer inovação da legislação relativamente ao regime tributário, trabalhista ou 


previdenciário.  


4.4.1. São considerados serviços extraordinários e que podem também depender de 


outros profissionais (advogado, pedagogo, psicólogo, etc...) em parceria para a sua 


execução, exemplificativamente:  


1) alteração de diretoria, de sócios, de endereço ou cadastral; 2) certidões negativas conjuntas 


federais (INSS, Receita Federal e PGFN), FGTS, estaduais (ICMS, IPVA, ITCMD, etc) e municipais 


(ISS, TFE, TFA, mobiliária, etc...), quando necessitarem de deslocamento à repartições; 3) 


Certidão negativa de falências, concordatas, protestos ou quaisquer certidões e certificados afins; 


4) Homologação em órgãos de fiscalização e acompanhamento; 5) Autenticação ou registro de 


Livros, quando for o caso; 6) Impressão e encadernação de livros; 7) Declaração de ajuste do 


imposto de renda da pessoa física dos membros responsáveis ou equivalentes; 8) Prestação de 


serviços de solicitação de imunidades junto a órgãos governamentais; 9) Prestação de contas de 


projetos específico junto a órgãos governamentais; 10) Renovação de imunidade tributária junto a 


órgãos governamentais; 11) Preenchimento de fichas cadastrais/IBGE e outros que vierem a ser 


instituídos e necessários; 12) Acompanhamento e atendimento a solicitações da auditoria; 13) 


Elaboração de atas, estatutos, contrato social e contratos diversos; 14) Elaboração intelectual e 


confecção de projetos, programas e afins; 15) Assessoramento Jurídico de natureza trabalhista e 


previdenciária; e, 16) Elaboração intelectual e confecção para participação em Editais.  
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CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO  


5.1. O presente contrato vigorará a partir 01/06/2022, por prazo de 24 meses prorrogáveis 


automaticamente, podendo, a qualquer tempo, ser rescindido mediante pré-aviso de 60 dias, por 


escrito, período durante o qual permanecem vigentes as obrigações contratuais. 


5.1.1. A parte que não comunicar, por escrito, a rescisão ou efetuá-la de forma sumária, 


desrespeitando o pré-aviso previsto, ficará obrigada ao pagamento de multa compensatória no 


valor de 2 (duas) parcelas mensais dos honorários vigentes à época.  


5.1.2. No caso de rescisão, a dispensa pela CONTRATANTE da execução de quaisquer serviços, 


seja qual for a razão, durante o prazo do pré-aviso, deverá ser feita por escrito, não a 


desobrigando do pagamento dos honorários integrais até o termo final do contrato.  


5.2. Ocorrendo a transferência dos serviços para outra Empresa Contábil ou Contabilista, a 


CONTRATANTE deverá informar à CONTRATADA, por escrito, seu nome, endereço, nome do 


responsável e número da inscrição no Conselho Regional de Contabilidade, sem o que não será 


possível à CONTRATADA cumprir as formalidades fiscais e ético-profissionais, inclusive a 


transmissão de dados e informações necessárias à continuidade dos serviços, em relação às quais, 


diante da eventual inércia da CONTRATANTE, estará desobrigada de cumprimento.  


5.2.1. Entre os dados e informações a serem fornecidos não se incluem detalhes técnicos dos 


sistemas de informática da CONTRATADA, os quais são de sua exclusiva propriedade.  


5.3. A falta de entrega de documentos ou pagamento de qualquer parcela de honorários 


faculta à CONTRATADA suspender, imediatamente, a execução dos serviços ora 


pactuados, bem como considerar rescindido o presente, independentemente de 


notificação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo do previsto no item 4.2.2, mediante 


notificação prévia da suspensão.  


 


CLÁUSULA SEXTA – DO FORO  


Fica eleito o Foro da Cidade de São Paulo, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 


privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente 


contrato. 


 


E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor e para um 


só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas.  


 


São Paulo, 01/06/2022. 


 


 


 


____________________ 


CONTRATADA 


 


____________________ 


CONTRATANTE  


 


____________________ 


CONTRATANTE 


   


TESTEMUNHAS 


1 - ____________________ 


 _______________________ 


 Nome e RG 


2 - ____________________ 


 _______________________ 


 Nome e RG 
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De: elaine.paixao@ibric.org.br
Para: elaine.paixao@ibric.org.br; "Alexandre Baltar - OEC"; "Bruna Bouissou - Azevedo Sette"; "Caio Magri -


ETHOS"; "Carlos Alberto Laurito - BRASINFRA"; "Cynthia Sisconetto - Vinci Partners"; "Eduardo Staino -
Andrade Gutierrez"; "EP Secretariado"; "Eugênio Mendes - Mendes Júnior"; "José Guilherme Souza - Vinci
Partners"; "Letícia Geraci - Águas do Brasil "; "Luiz Gonzaga - ABETRE"; "Marcelo Martins - IBRIC"; "Sergio
Etchegoyen - IBRIC"; "Sergio Leão - IBRIC"; "Sílvia Lacerda- SINICON"


Cc: Raul Jungmann - IBRIC
Assunto: Lembrete: Reunião do Conselho Deliberativo - Dia 22.06.2022 (quarta-feira), às 10h00 - Confirmada
Data: sexta-feira, 17 de junho de 2022 18:35:13
Anexos: image001.png


BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA -
IBRIC


CNPJ 37.264.809/0001-30


(“Instituto”)


CONVOCAÇÃO – REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO


 


O Presidente do Conselho Deliberativo do IBRIC, Luiz Gonzaga Alves Pereira, por meio
da presente comunicação, conforme prevê o Artigo 23 §1º do Estatuto Associativo do
IBRIC (Estatuto), CONVOCA os membros do Conselho Deliberativo do Instituto para a
reunião a ser realizada no dia 22/06/2022, no período das 10:00 às 12:00 horas por
videoconferência, para deliberarem sobre as seguintes matérias:


1. Atualização do plano de trabalho dos Comitês do IBRIC e produto finalizado – Guia
Temático - Sergio F. Leão


2. Proposta de revisão do Estatuto do IBRIC com recomendações feitas pelos membros
do Conselho de Ética e Integridade


3. Apresentação do balanço financeiro de 2021 – Marcelo Martins


4. Atualização mensal da situação financeira do IBRIC – Marcelo Martins


5. Outros Assuntos de Interesse do Conselho Deliberativo


6. Encerramento


Esta convocação estará disponível no site do Instituto, www.ibric.org.br, Portal do
Associado.


O acesso à sala virtual da plataforma Zoom para essa reunião será pelo link abaixo:


Hora: 10:00 horas – data – 22 de junho 2022
Entrar na reunião Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83325019457?
pwd=L2wzeGVkNG5sQi9QNFdWMTQzbWladz09
ID da reunião: 833 2501 9457
Senha de acesso: 250048


São Paulo, 16 de junho de 2022


 


 
LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA


Presidente do Conselho Deliberativo - IBRIC
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Atenciosamente,
 
Elaine Paixão de Faria
 


Secretária Executiva
 


 
 
-----Compromisso original-----
De: elaine.paixao@ibric.org.br <elaine.paixao@ibric.org.br> 
Enviada em: segunda-feira, 6 de junho de 2022 13:16
Para: Alexandre Baltar - OEC; Bruna Bouissou - Azevedo Sette; Caio Magri - ETHOS; Carlos
Alberto Laurito - BRASINFRA; Cynthia Sisconetto - Vinci Partners; Eduardo Staino - Andrade
Gutierrez; Elaine Paixão - IBRIC; EP Secretariado; Eugênio Mendes - Mendes Júnior; José
Guilherme Souza - Vinci Partners; Letícia Geraci - Águas do Brasil ; Luiz Gonzaga - ABETRE;
Marcelo Martins - IBRIC; Sergio Etchegoyen - IBRIC; Sergio Leão - IBRIC; Sílvia Lacerda- SINICON
Assunto: Save the Date - Reunião do Conselho Deliberativo
Quando: quarta-feira, 22 de junho de 2022 10:00-12:00 (UTC-03:00) Brasília.
Onde: https://us02web.zoom.us/j/83325019457?
pwd=L2wzeGVkNG5sQi9QNFdWMTQzbWladz09
 
Senhoras e Senhores Conselheiros e Diretores bom dia.
 
Segue o link para acesso a reunião do Conselho Deliberativo, à realizar-se
no dia 22 de junho, com início às 10h00.
 
Entrar na reunião Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83325019457?
pwd=L2wzeGVkNG5sQi9QNFdWMTQzbWladz09
ID da reunião: 833 2501 9457
Senha de acesso: 250048
 
 
Atenciosamente,
 
Elaine Paixão de Faria
 


Secretária Executiva
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RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
 


 
EMPRESA 


 
Razão Social: Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura (IBRIC) 
CNPJ ou CGC: 37.264.809/0001-30 
Endereço: Rua Boa Vista, 254 – 13o Andar - Centro 
CEP: 01.014-907                                            Cidade: São Paulo           Estado: SP 
Telefone: 31 – 3292-3962 
Representada por: Sergio França Leão                                    Cargo: Diretor de Sustentabilidade 
Responsável pelo RH: Marcelo Martins     Telefone de contato: (11) 96085 - 4399 
Supervisor do Estágio: Kaori Ishihara Tamekuni 
Email: kao.ish@gmail.com 
Telefones de contato: 31 99445-2882 


INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - IES 
 
Brasil Educação S.A. – Mantenedora do Centro Universitário UNA  
Endereço: Rua Aimorés, 1451 - Lourdes.  
CEP: 30.140-071 – Belo Horizonte/ MG – Telefone: (31) 3235-7300 
CNPJ: 05.648.257/0001-78 
 


ESTAGIÁRIO 
 
Nome: Karla Rhowmert Dias Rodrigues Nogueira 
Endereço: Rua Austen Nogueira de Sá, 220 Casa 
03 – Ouro Preto – Belo Horizonte MG 
CEP: 31310-620 


 
Curso: Design       
Turno: Noite 
CPF:071.728.676-29


 
As partes acima nomeadas e qualificadas ajustam o que se segue: 
 
Fica rescindido a partir desta data, o termo de compromisso de estágio iniciado no dia 01/11/2021, 
declarando o estagiário não ter nada a receber da concedente. 
 
A rescisão fundamenta-se com base no exposto abaixo: 
 


 Irregularidade escolar 
 Abandono de estágio 
 Por iniciativa da empresa 


 


 Efetivação, em Regime PJ 
 Por solicitação do Estagiário 
 Descumprimento das clausulas do TCE 


 
 


A partes por estarem acordadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor juntamente 
com a Instituição de Ensino.  


 


Belo Horizonte, 30 de abril de 2022. 


 
 
 
 
 
 


Assinatura e Carimbo Empresa 
MARCELO MARTINS – DIRETOR ADMINISTRATIVO 


 INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA 
  


 


MARCELO 
MARTINS:62269623720


Assinado de forma digital por MARCELO 
MARTINS:62269623720 
Dados: 2022.06.14 17:09:27 -03'00'







 


 
 
 


Assinatura e Carimbo Supervisor  
 
 
 
 
 
 
 


Assinatura Estagiário (Aluno) 


 


 


 


 


 
Assinatura e Carimbo Instituição (IES) 


 


Karla Rhowmert Dias 
Rodrigues Nogueira


Assinado de forma digital por Karla 
Rhowmert Dias Rodrigues Nogueira 
Dados: 2022.06.19 21:45:31 -03'00'


Kaori Ishihara 
Tamekuni


Assinado de forma digital 
por Kaori Ishihara Tamekuni 
Dados: 2022.06.20 15:32:44 
-03'00'







AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTUDANTE NO ESTÁGIO


Nome do Estagiário: Karla Rhowemert Dias Rodrigues Nogueira


Razão Social: Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura


Nome do Supervisor do Estágio: Kaori Ishihara Tamekuni


Cargo (Supervisor): Consultora de Comunicação


Setor: Comunicação


• ASPECTOS TÉCNICOS/PROFISSIONAIS
• Qualidade, rapidez e precisão com que executa as tarefas


(X) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório


• Facilidade de compreensão


(X) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório


• Nível de conhecimentos teóricos


(X) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório


• Organização e método nas atividades


(X) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório


• Iniciativa e independência


(X) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório


• O(a) estagiário(a) demonstrou dificuldade em executar alguma tarefa que lhe foi atribuída?


( ) sim (X) não Quais?


• ASPECTOS ATITUDINAIS
• Assiduidade - Constância e pontualidade no cumprimento dos horários e dias


(X) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório


• Disciplina e Discrição - facilidade em aceitar e seguir instruções de


superiores e acatar normas e regulamentos


(X) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório







• Cooperação - Atuação junto a outras pessoas no sentido de contribuir para o


alcance de um objetivo comum; influência positiva junto ao grupo


(X) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório


• Responsabilidade - capacidade de responder pelas atribuições, materiais,


equipamentos e bens da empresa que lhe são confiados durante o estágio


(X ) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório


• Cite alguma contribuição significativa dada pelo estagiário:


Karla buscou conhecimentos para além dos que era solicitada, demonstrando enorme
espírito de liderança e capacidade intelectual.


• Cite as dificuldades técnicas encontradas no desenvolvimento das
atividades, levando em consideração o nível de escolaridade do(a) estagiário(a):


Logo no início do estágio Karla ainda não conhecia sobre Google Trends, para otimizar as
redes sociais, ela precisou de apenas alguns minutos e logo se apropriou de muito mais.


Data: 04/05/2022


Assinatura e Carimbo do Supervisor (Empresa)


Assinatura e Carimbo Coordenador (IES)


Kaori 
Ishihara 
Tamekuni


Assinado de forma 
digital por Kaori 
Ishihara Tamekuni 
Dados: 2022.06.04 
20:59:11 -03'00'







 
 


AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 


 
Nome do Estagiário: Karla  Rhowmert Dias 


Rodrigues Nogueira 


Razão Social: Instituto Brasileiro de 


Autorregulação no Setor de Infraestrutura 


Curso: Design 


Período: 3º 


Turno (do Curso): Noite 


Setor: Design 


Vigência do Estágio: 01/11/2021 a 01/05/2022 


Nome do Supervisor: Kaori Ishihara Tamekuni 


Telefone: 31 9 9445-2882


 
 
 


1) Cite as principais atividades que você realizou durante o estágio: 


Peças de Design para as redes sociais, copy para as redes sociais, manutenção do site, criação de conteúdos para    


site e redes sociais. 


 


 


 


2) A supervisão recebida na empresa está sendo considerada: 


 


(x) Excelente ( ) Satisfatória ( ) Insuficiente ( ) Inexistente 


 


Justificativa:  A Kaori se mostrou disponível para esclarecer todas as minhas dúvidas e mostrou caminhos para que eu 


pudesse evoluir com o meu trabalho, me apoiando e me dando autonomia nas tomadas de decisão.  


 


 


 


 
3) Você vivenciou alguma dificuldade durante a realização do Estágio? 


 


( ) Sim (x) Não 


 


Quais?    


 


 


 


 
 
 


4) Avalie a sua atuação: 
 
 


A) Qualidade, rapidez e precisão com que executou as tarefas 


(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório 


 


B) Facilidade de compreensão em relação às atividades propostas 


(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório 


 


C) Nível de conhecimentos teóricos 


(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório 


 


D) Organização e método nas atividades 


(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório 


 


 







 
 


 


 


 


 


E) Iniciativa e independência 


(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório 


 


 


F) Assiduidade - Constância e pontualidade no cumprimento dos horários e dias 


(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório 


 


G) Disciplina e Discrição - facilidade em aceitar e seguir instruções de superiores e acatar normas  


e regulamentos 


(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório 
 


H) Cooperação - Atuação junto a outras pessoas no sentido de contribuir para o alcance de um objetivo 


comum; influência positiva junto ao grupo 


(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório 


 


I) Responsabilidade - capacidade de responder pelas atribuições, materiais, equipamentos e bens da empresa 


que lhe são confiados durante o estágio 


(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) Insatisfatório 


 


 


 


5) Sugestões ou críticas:  
   A Kaori é excelente professora e supervisora de estágio. 


 


 


 


 


 


 


Data: 01/ 05/2022_ 
 


 


 


 


 


Assinatura Estagiário (Aluno) 
 


 


 


 


 


 


Assinatura e Carimbo Coordenador (IES) 
 


Karla Rhowmert Dias 
Rodrigues Nogueira


Assinado de forma digital por Karla 
Rhowmert Dias Rodrigues 
Nogueira 
Dados: 2022.06.20 16:10:42 -03'00'
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De: marcelo.martins@ibric.org.br
Para: Veronica Paganatto - Quality Associados
Cc: Elaine Paixao; Tatiane Sales; ione@qualityassociados.com.br
Assunto: rescisão do contrato do IBRIC
Data: segunda-feira, 20 de junho de 2022 13:34:27


Prezada Verônica, boa tarde.


No prosseguimento da rescisão do contrato do IBRIC com a Quality,
solicito encaminhar para a POLLI CONTÁBIL, aos cuidados da Tatiane,
as seguintes informações:


1 - Informações da contabilidade: 


Demonstrações/documentos, relativos ao ano de 2021 e de janeiro/22
até maio/22:


Livro Diário;
Livro Razão;
Balancete sem zeramento referente ao mês imediatamente
anterior;
Balanço Patrimonial;
D.R.E (Demonstração do Resultado do Exercício);
D.M.P.L (Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido);
Notas Explicativas;
Numeração dos Livros Diário e Razão; e,
Relação do imobilizado, por bem, informando valor depreciado,
valor a depreciar e taxa da depreciação utilizada.


2 - Certificado digital:


Enviar por e-mail o certificado digital A1 ou entregar na Polli o
certificado A3.


Copio neste e-mail a Elaine e a Tatiane da Polli Contábil.


Att,


                Marcelo Martins


Diretor Administrativo e Financeiro



mailto:marcelo.martins@ibric.org.br

mailto:veronica@qualityassociados.com.br

mailto:elaine.paixao@ibric.org.br
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INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO 


NO SETOR DE INFRAESTRUTURA 


CNPJ 37.264.809/0001-30 


 


(“Instituto”) 


 


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 


REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2022 


 


I. DATA, HORA E LOCAL: aos 22 dias do mês de junho de 2022, foi realizada, às 10:00, por 
videoconferência, a Reunião do Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro de Autorregulação 
no Setor de Infraestrutura, amparada nos Artigos 22º e 23º do Estatuto Social do Instituto. 


 


II. PRESENÇA: Todos os Conselheiros adequadamente convocados, por meio de comunicação, 
concordante com o que prevê o Artigo 23, §1º, §2º e §3º do Estatuto Associativo do IBRIC, a 
reunião foi devidamente instalada, conforme lista de presença consta desta Ata como Anexo I. 


 


III. MESA: Presidente: Conselheira e Vice-Presidente do Conselho Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro 
e Secretária: a Conselheira: Bruna Rodrigues de Paula Bouissou.               


 


IV. ORDEM DO DIA: (1) Atualização do plano de trabalho dos Comitês do IBRIC e produto 
finalizado – Guia Temático; (2) Proposta de revisão do Estatuto do IBRIC com recomendações 
feitas pelos membros do Conselho de Ética e Integridade; (3) Apresentação do balanço 
financeiro de 2021; (4) Atualização mensal da situação financeira do IBRIC; e (5) Outros Assuntos 
de Interesse do Conselho Deliberativo. 


 


V. DELIBERAÇÕES TOMADAS: por unanimidade dos votos presentes, os Conselheiros decidiram:  


 


1. ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DOS COMITÊS DO IBRIC E PRODUTO FINALIZADO – 
GUIA TEMÁTICO.  O Diretor Sergio Leão, atualizou sobre o plano de trabalho desenvolvido pelos 
Comitês Intersetorial de Sustentabilidade e de Integridade; O Comitê de Integridade finalizou o 
guia prático de integridade está sendo revisado e ajustado e fica faltando a carta de apresentação 
que será incluída na próxima semana para apresentação aos Conselheiros após sua formatação 
e finalização completa;  o guia referente ao programa de integridade para o setor de 
infraestrutura, propondo um sistema de certificado com vários graus de atendimento que está 
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revista, mas ainda não está concluído, está sendo trabalhado um anexo de todo este conjunto 
que trata da auditoria, que deverá ser feita por uma entidade externa a empresa, que deverá ser 
entregue até julho e após será elaborada uma proposta de um programa de integridade do IBRIC, 
com aspecto prático capaz de atender as empresas e seus fornecedores, como melhorar a 
qualificação dos participantes, será enviada esta proposta ao Presidente da ABESC (Associação 
Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem), visando ajudar na qualificação dos seus 
prestadores de serviços, indo além das normas de qualidade, mas também atendendo aos 
critérios de sustentabilidade, legais (direitos humanos e direitos trabalhistas). O Comitê de 
Sustentabilidade está evoluindo na proposta do guia prático de ESG, este tema está sendo 
trabalhado por dois grupos, sendo o primeiro com foco no tema em si, como ele trata o setor de 
infraestrutura, seu significado e como pode servir, com foco nas empresas de pequeno, médio e 
grande porte. E o segundo grupo, está analisando os temas materiais da infraestrutura, desde o 
atendimento básico, pleno ou um superior de um nível elevado de ESG, faltando tratar sobre 
governança, mas neste assunto, teremos a contribuição do Comitê de Integridade, com prazo 
previsto para conclusão em julho de 2022.  


 


2. PROPOSTA DE REVISÃO DO ESTATUTO DO IBRIC COM RECOMENDAÇÕES FEITAS PELOS 
MEMBROS DO CONSELHO DE ÉTICA E INTEGRIDADE. O Conselho Fiscal apontou a revisão do 
estatuto efetuada por seus membros e solicitou ao Conselho Deliberativo, nos termos do artigo 
22 do estatuto, que fizesse uma análise da proposta enviada e foi informada que seria adequada 
a formação de um grupo dentre os conselheiros, para fazer uma leitura mais detalhada e assim 
chegar a uma conclusão final ou uma recomendação específica para que seja terminado. Foi 
sugerida uma reunião presencial para tais deliberações, sendo aprovada a proposta de reforma 
pelos conselheiros, a mesma será remetida a assembleia geral para deliberação final conforme 
regra a alínea “f” do artigo 20 do estatuto social. 


 


3. APRESENTAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO DE 2021. O Diretor Marcelo Martins expôs ao 
Conselho o documento encaminhado pela Quality Associados e revisado pelo Conselho Fiscal, 
que informou que seria necessário a inclusão de uma nota explicativa. O Conselho sugeriu 
conciliar as notas explicativas junto com o relatório da administração para que seja finalizada e 
reaberta a AGO para aprovação da mesma. O Diretor Marcelo sugeriu a alteração no Estatuto 
com relação apresentação da prestação financeira, que no estatuo rege que seja apresentada na 
AGO, sendo modificada para que seja apresentada ao Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e 
após a provação ser levada a Assembleia Geral em abril. 


 


4. ATUALIZAÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO IBRIC. O Diretor Marcelo Martins fez 
a apresentação atualizada do relatório administrativo, financeiro e fluxo de caixa do Instituto, 
do mês de abril e maio de 2022; Foi informado ao Conselho Deliberativo a Rescisão do contrato 
de prestação de serviços da empresa Quality Associados; a contratação da empresa Polli 
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Contábil, a rescisão dos contratos com as estagiárias e a contratação de uma prestadora de 
serviços de comunicação; esta apresentação completa consta desta ata como Anexo II; e a 
locação de uma sala para sede física do IBRIC, a partir de 1º de julho de 2022, que está 
localizada no Edifício Victoria Plaza, na Alameda Santos, 200 –  9º andar – Paraíso – CEP: 01418-
000, São Paulo, sendo apresentada para aprovação dos associados esta alteração em Assembleia 
Geral agendada para o dia 24 de agosto de 2022. Em relação as associadas inadimplentes, foi 
sugerida que fosse apresentado os volumes em termos percentuais, abordando quanto é 
representado na nossa receita, distinguindo as inadimplências por até 90 dias e com mais de 
90 dias, para melhor entendimento. 


 


5. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO DELIBERATIVO. O Conselheiro Eduardo 
Staino mencionou sobre o andamento dos contatos com o Dr. Alexandre Tostes e sua equipe e 
foi informado pelo Diretor Sergio Leão, que oportunamente eles estão se falando e estão usando 
como base os trabalhos do Comitê de Integridade para que seja utilizado como produtos 
oferecidos pelo IBRIC e no final do mês será feito um balanço e posteriormente será demonstrado 
ao Conselho. A Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, Dra. Silvia Lacerda indagou sobre a 
possibilidade de se criar uma cartilha de orientação às empresas sobre as eleições, como agir nas 
eleições, guia de orientação aso funcionários; porém foi informada pelo Diretor Sergio Leão que 
no momento os Comitês estão focados em terminar os guias em andamento e por isso, ainda não 
focaram neste assunto. Em contrapartida a Vice-Presidente, Dra. Sílvia Lacerda sugeriu a 
possibilidade de se fazer um evento com a presença de alguns nomes conhecidos (tais como 
Ministra Grace Mendonça, Ministro Raul Jungmann, entre outras personalidades) para falarem 
sobre o cenário político eleitoral, e tratarem sobre o posicionamento, modo de ação agir, o limite 
de atuação do funcionário dentro da empresa. O Sr. Presidente do IBRIC, Sr. Sergio Etchegoyen 
enfatizou que a proposta sugerida é adequada para o momento e propôs o levantamento de 
algumas questões para conduzir aos especialistas e consumar este evento.  


 


VI. ENCERRAMENTO, LEITURA E LAVRATURA DA ATA: nada mais havendo a tratar, foi oferecida 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram declarados 
encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, 
após ter sido reaberta a sessão, foi lida, debatida e aprovada, assinada pela presidente e 
secretária de mesa. 


São Paulo, 22 de junho de 2022. 


 


 


 


__________________________________ 
Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro 


Presidente da Mesa 


_________________________________ 
Bruna Rodrigues de Paula Bouissou 


Secretária 


BRUNA RODRIGUES DE 
PAULA 
BOUISSOU:00148185665


Assinado de forma digital por 
BRUNA RODRIGUES DE PAULA 
BOUISSOU:00148185665 
Dados: 2022.08.04 18:02:35 -03'00'


D4Sign 1fedf7cb-f2e8-4c70-9f8a-39aa1995319d - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.







(Pag. 4 de 5 - Ata da Reunião do Conselho Deliberativo IBRIC, realizada em 22 de junho de 2022.) 


 
 


ANEXO I 


LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 


REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2022 


 


 


 


São Paulo, 22 de junho de 2022. 


 


 


 


 


______________________________ 
Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro 


Presidente da Mesa 


______________________________________ 
Bruna Rodrigues de Paula Bouissou 


Secretária 
  


 


 


 


 


 


 


Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro Vice-Presidente do Conselho Deliberativo silvia.lacerda@ziparticipacoes.com.br 


Bruna Rodrigues de Paula Bouissou Membro do Conselho Deliberativo bbouissou@azevedosette.com.br 


Eduardo Diniz Longo Staino Membro do Conselho Deliberativo eduardo.staino@agnet.com.br 


Alexandre Moreira Baltar Membro do Conselho Deliberativo abaltar@oec-eng.com 


Carlos Alberto Laurito Membro do Conselho Deliberativo laurito@brasinfra.org.br 


Eugênio José Bocchese Mendes 


 


Membro do Conselho Deliberativo eugenio.mendes@mendesjunior.com 


Paulo de Tarso Artêncio Muzy 


 


Membro do Conselho de Ética paulomuzy@usp.br 


Sergio Westphalen Etchegoyen Diretor Presidente do IBRIC  
 
 
 
 


sergio.etchegoyen@ibric.org.br 


Sergio França Leão Diretor do IBRIC sergio.leao@ibric.org.br 


Marcelo Martins Diretor do IBRIC marcelo.martins@ibric.org.br 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
CONTRATANTE: Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura, inscrita sob 
o CNPJ/CPF: 37.264.809/0001-30, neste ato representada na forma de seu Contrato Social. 
 
CONTRATADA: KARLA RHOMWERT DIAS RODRIGUES NOGUEIRA 07172867629, 
inscrita sob o CNPJ/CPF: 46.293.190/0001-83, neste ato representada na forma de MEI. 
 
Resolvem as partes firmar este CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, a ser regido 
pelas seguintes disposições: 
 
1. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
1.1 - Este contrato tem como objetivo a prestação de serviços de gestão de redes sociais. 
 


a) O gerenciamento das redes sociais: Facebook, Instagram e LinkedIn para a 


CONTRATANTE, fazendo a criação e reformulação do perfil, manutenção, 


organização das informações em especificados canais de comunicação e interação 


com potenciais clientes. 


 


b) O acompanhamento do desempenho de cada campanha, sendo de 


responsabilidade da CONTRATANTE o pagamento do valor de mídia a ser utilizado; 


 


c) A criação de textos originais para postagens, com técnicas adequadas de SEO 


(Search Engine Optimization), de acordo com os temas definidos em parceria com a 


CONTRATANTE; 


 


d) A escolha de imagens retiradas de bancos de imagens pago ou gratuito, quando 


não recebido material enviado pela CONTRATANTE, para uso nas postagens dos 


canais e criação das peças publicitárias; 


 


e) Diagramação de documentos e criação de impressos se necessário com o prazo 


mínimo de 48h de antecedência.  


 


f) Atualização e acompanhamento do site com Elementor e WordPress de acordo com 


a demanda da CONTRATADA 


 


 


 







2. DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 


2.1 - Obrigações da CONTRATADA: 


 


1) Produzir conteúdo para as redes sociais mencionadas neste contrato; 


 


2) É de responsabilidade da CONTRATADA o estudo do conceito, ideia, campanha, marca, 


produto ou serviço a difundir, incluindo a identificação e a análise de suas vantagens e 


desvantagens absolutas e relativas aos seus públicos e, quando for o caso, ao seu mercado 


e à sua concorrência; 


 


3) Fornecer ao CONTRATADO, de acordo com o período necessário, todos os textos de 


atualização, ideias propostas e eventuais imagens a serem veiculados nos materiais on e 


offline; 


 


4) Cumprir os prazos estipulados neste contrato, para pagamentos e entrega de material; 


 


5) A CONTRATANTE é livre para sugerir todo e qualquer conteúdo informativo de suas 


páginas, sendo ela integralmente responsável pelos efeitos provenientes destas informações, 


respondendo civil e criminalmente por atos contrários à lei, propaganda enganosa, atos 


obscenos e violação de direitos autorais. 


 


3. PRAZO 
 


3.1 - O início da prestação do serviço e do contrato aqui disposto se dará a partir do dia 


01/05/2022. Com renovação automática mensal de acordo com o interesse de ambas as 


partes. Caso uma das partes não tenha interesse na renovação deverá informar com o prazo 


de no mínimo 30 dias antes da não renovação. 


 


4. CRONOGRAMA 
 


 4.1 – Para as redes sociais A CONTRATADA deverá cumprir o cronograma de 3 postagens 


semanais para a CONTRATANTE, mediante a liberação e aprovação das peças que deve ser 


realizada pela CONTRATANTE. O site deverá ter pelo menos 1 atualização semanal também 


mediante liberação e autorização da CONTRATANTE. 


 


 







5. DIREITOS AUTORAIS 
 


 5.1 - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o desenvolvimento de artes 


publicitárias e quaisquer outros conteúdos que serão veiculados nas mídias sociais da 


CONTRATANTE durante o período de vigência deste contrato. 


 


6. VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO 
 


6.1 - Pelos serviços prestados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de 


R$ 1.100,00 via transferência ou PIX até o 5º dia útil do mês seguinte ao mês trabalhado.  


 


6.2 - Em qualquer caso de rescisão contratual, não ocorrerá a devolução do valor recebido 


pela CONTRATADA. A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, a qualquer 


tempo, mediante prévia notificação à CONTRATADA no período de 30 dias úteis. 


 


6.3 - O não pagamento, do serviço prestado dentro de 15 dias após o vencimento da primeira 


notificação à CONTRATANTE acarretará suspensão dos serviços e notificação ou 


interpelação judicial ou extrajudicial da cobrança. 


 


6.4 - A CONTRATANTE deverá estar ciente de que o CONTRATADO somente realizará os 


itens desejados por ele, que constarem no contrato. A prestação de serviços ocorrerá em 


modelo Home Office, que acontecerá em horário flexível com carga horária distribuída em 40h 


semanais. Qualquer pedido adicional ou atividade presencial será cobrado separadamente do 


documento, mediante a novo orçamento. 


 


7. DA RESCISÃO 
 


7.1 - Em qualquer hipótese de rescisão prevista nesta cláusula, fica assegurado à 


CONTRATADA o pagamento proporcional pelos serviços devidamente prestados até a data 


de rescisão do contrato. Também fica assegurados à CONTRATANTE a entrega definitiva da 


totalidade dos materiais resultadas da prestação dos serviços prestados até a data de 


rescisão.  


 


8. DISPOSIÇÕES GERAIS 


 


8.1 - Ficam assegurados ao CONTRATADO todos os direitos autorais relativos ao projeto, 


sem que à CONTRATANTE caiba qualquer direito neste sentido, mesmo em caso de rescisão 







do presente instrumento. A CONTRATADA tem total liberação de publicar em seus canais de 


divulgação como forma de portfólio apenas; 


 


8.2 - As peças gráficas abertas (arquivos editáveis) são de propriedade da CONTRATADA e 


cabe a esta optar pela transferência ou não destes arquivos para a CONTRATANTE. No 


entanto, a CONTRATANTE tem uso comercial integral das peças fechadas, uma vez que suas 


faturas estejam em dia. 


 


8.3 - A CONTRATANTE fica isenta de toda e qualquer responsabilidade pelo não cumprimento 


da CONTRATADA de determinações administrativas e/ou legais relativas à execução do 


objeto do presente instrumento; 


 


Belo Horizonte, 1º de maio de 2022 


 


CONTRATADA 
Assinatura:  


KARLA RHOMWERT DIAS RODRIGUES NOGUEIRA  
CNPJ 46.293.190/0001-83 


  


 


CONTRATANTE 
Assinatura:  


MARCELO MARTINS – DIRETOR ADMINISTRATIVO 
Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura 


IBRIC CNPJ: 37.264.809/0001-30 





				2022-05-30T17:33:10-0300

		MARCELO MARTINS:62269623720
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		Karla Rhowmert Dias Rodrigues Nogueira












Ilustríssimo Senhor, 


 ____________________________________________________ OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E 


DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA CAPITAL.  


 


REQUERIMENTO 


 


O Sr. SERGIO WESTPHALEN ETCHEGOYEN, e-mail: sergio.etchegoyen@ibric.org.br, 


telefone: (61) 99986-0500, brasileiro, maior, casado, militar, portador da Cédula de 


Identidade RG n° 038.306.471-4 e inscrito no CPF/MF sob n° 318.562.337-15, filiação: 


Léo Guedes Etchegoyen e Lucia Westphalen Etchegoyen, residente e domiciliado na Av. 


Pedro Adams Filho, 6.092, Apto 602, CEP 93.315-544, Novo Hamburgo, Estado do Rio 


Grande do Sul; e o engenheiro civil Sr. SERGIO FRANÇA LEÃO, e-mail 


sergio.leão@ibric.org.br, telefone (11) 98927-0041, brasileiro, maior, casado, 


engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-11.845.144, inscrito no 


CPF/MF sob o nº 161.521.316-34, , residente e domiciliado na Rua Gonçalves Dias, 


2.429, Apto 701, CEP 30.140-094, Belo Horizonte, Minas Gerais, ambos, 


respectivamente, Diretor Presidente e Diretor do INSTITUTO BRASILEIRO DE 


AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA, associação sem fins 


lucrativos e econômicos, inscrito no CNPJ sob o nº 37.264.809/0001-30, com sede na 


cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Boa Vista, nº 254, 13º andar, Centro, 


CEP 01.014-907, serve-se da presente para requerer a Vossa Senhoria o registro e 


arquivamento dos instrumentos em anexo. 


Nestes termos, 


Pede deferimento. 


 


São Paulo, 22 de junho de 2022. 


 


 


 


____________________________________________________ 
SERGIO WESTPHALEN ETCHEGOYEN 


DIRETOR PRESIDENTE DO IBRIC 


____________________________________ 
SERGIO FRANÇA LEÃO 


DIRETOR DO IBRIC 
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22/06/2022


REUNIÃO COM O CONSELHO DELIBERATIVO – 22 DE JUNHO DE 2022
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA


Roteiro
Acompanhamento Financeiro e Temas Administrativos e Temas Administrativos


PREVISÃO DE 


ENTRADA


EXTRATO 


CONSOLIDADO


SAÍDAS 


EM MAIO


MENSALIDADES 


VENCIDAS


GASTOS EM 


EXECUÇÃO


INFORMAÇÕES 


GERAIS


ASSOCIADAS VALOR DA MENSALIDADE
(boleto*) PARCIAL (R$)


Sete de Grande Porte 5.000,00 35.000,00


Três de Médio Porte 3.000,00 12.000,00


Um Apoiador 2.000,00 4.000,00


Um Apoiador 1.000,00 1.000,00


TOTAL PREVISTO PARA ENTRADA MENSAL A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2022 52.000,00


* Fonte: Boletos emitidos e enviados às Associadas.


Previsão de Entrada para maio MENSALIDADES: 30 Abril 2022


Associada Vencimento Valor(R$)
ANDRADE GUTIERREZ 30/05/2022 5.000,00


AZEVEDO SETTE ADVOGADOS 30/05/2022 1.000,00


CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 30/05/2022 5.000,00


ESTRE AMBIENTAL S.A. 30/05/2022 3.000,00


LOGA AMBIENTAL  SAO PAULO S.A. 30/05/2022 5.000,00


MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA 30/05/2022 6.000,00


NOVA PARTICIPACOES S.A. 30/05/2022 3.000,00


OEC 30/05/2022 5.000,00


ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS 30/05/2022 5.000,00


SOLVÍ ESSENCIS S.A. 30/05/2022 5.000,00


VINCI PARTNERS INVESTIMENTOS  30/05/2022 4.000,00


VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A 30/05/2022 5.000,00


R$ 52.000,00


1 2
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Extrato consolidado – maio de 2022 Saídas em maio
Descritivo Em R$


Remunerações 31.100,00


Contrato com a Empresa Fronteira Sustentável 18.000,00


Contrato com o Escritório de Contabilidade 1.501,00


Passagens Aéreas, Seguro Estagiárias, Celular, ZOOM, Tarifas ... 4.707,04


TOTAL EXECUTADO 55.512,63


55.000,00


Situação em 20 de maio de 2022 (boletos vencidos)


VENCIMENTO VALOR
(R$)


BOLETO 
NÚMERO


ASSOCIADAS


28/02/2022 1.000,00 136
28/02/2022 3.000,00 140
29/04/2022 5.000,00 149
30/03/2022 7.500,00 152
30/03/2022 3.000,00 153
29/04/2022 5.000,00 161
29/04/2022 3.000,00 163
30/05/2022 5.000,00 168
30/05/2022 3.000,00 173
30/05/2022 5.000,00 174


40.500,00


DESCRITIVO Em R$


Remunerações 31.100,00


Contrato ‐ Empresa Fronteira Sustentável 18.000,00


Contratos ‐ Escritórios de contabilidade 1.501,00 (Quality)
1.300,00 (Polli)


Despesas administrativas 4.287,49


TOTAL 56.188,49


SALDO EXISTENTE 180.685,38


Gastos em Execução


4.000,00
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ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Rescisão dos contratos com as estagiárias
Contratação da estagiária Karla como prestadora de serviço
Rescisão do Contrato com a Quality Associados
Contratação da POLLI CONTÁBIL
Novo endereço (escritório)
Demonstração Financeira
Relatório Administrativo (uma proposta)


ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Rescisão do Contrato com a Quality Associados
Contratação da POLLI CONTÁBIL


ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Novo endereço (escritório)


A partir de 1º de julho de 2022
Edifício Victoria Plaza 
Alameda Santos, 200 ‐ Paraíso, São Paulo  O B R I G A D O !


A apresentação foi encaminhada por e‐mail aos 
Conselheiros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal
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INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE 


INFRAESTRUTURA - IBRIC


 CNPJ 37.264.809/0001-30 


(“Instituto”)


CONVOCAÇÃO – REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO


O Presidente  do Conselho  Deliberativo  do IBRIC,  Luiz  Gonzaga  Alves  Pereira,  por  meio  da  


presente  comunicação,  conforme  prevê  o  Artigo  23  §1º  do  Estatuto  Associativo  do  IBRIC 


(Estatuto), CONVOCA os membros do Conselho Deliberativo do Instituto para a reunião a ser  


realizada  no dia  22/06/2022,  no  período das  10:00 às  12:00 horas  por  videoconferência, para 


deliberarem sobre as seguintes matérias:


1. Atualização  do plano  de  trabalho  dos  Comitês  do  IBRIC e  produto  finalizado  –  Guia  


Temático - Sergio F. Leão


2. Proposta de revisão do Estatuto do IBRIC com recomendações feitas pelos membros do  


Conselho de Ética e Integridade


3. Apresentação do balanço financeiro de 2021 – Marcelo Martins


4. Atualização mensal da situação financeira do IBRIC – Marcelo Martins


5. Outros Assuntos de Interesse do Conselho Deliberativo


6. Encerramento


Esta convocação estará disponível no site do Instituto, www.ibric.org.br, Portal do Associado.


O acesso à sala virtual da plataforma Zoom para essa reunião será pelo link abaixo:


Hora: 10:00 hrs – data – 22 de junho 2022


Entrar na reunião Zoom


https://us02web.zoom.us/j/83325019457?pwd=L2wzeGVkNG5sQi9QNFdWMTQzbWladz09


ID da reunião: 833 2501 9457


Senha de acesso: 250048


São Paulo, 16 de junho de 2022


LUIZ GONZAGA ALVES PEREIRA 
Presidente do Conselho Deliberativo - IBRIC



https://us02web.zoom.us/j/83325019457?pwd=L2wzeGVkNG5sQi9QNFdWMTQzbWladz09
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RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
 


 
EMPRESA 


 
Razão Social: Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura (IBRIC) 
CNPJ ou CGC: 37.264.809/0001-30 
Endereço: Rua Boa Vista, 254 – 13o Andar - Centro 
CEP: 01.014-907                                            Cidade: São Paulo           Estado: SP 
Telefone: 31 – 3292-3962 
Representada por: Sergio França Leão                                    Cargo: Diretor de Sustentabilidade 
Responsável pelo RH: Marcelo Martins     Telefone de contato: (11) 96085 - 4399 
Supervisor do Estágio: Kaori Ishihara Tamekuni 
Email: kao.ish@gmail.com 
Telefones de contato: 31 99445-2882 


 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - IES 


 
Brasil Educação S.A. – Mantenedora do Centro Universitário UNA  
Endereço: Rua Aimorés, 1451 - Lourdes.  
CEP: 30.140-071 – Belo Horizonte/ MG – Telefone: (31) 3235-7300 
CNPJ: 05.648.257/0001-78 
 


ESTAGIÁRIO 
 
Nome: Andressa Maria Lopes Barcelar  
Endereço: Avenida Régulus, 85, apt 204, bloco 5 
Jardim Riacho - CEP: 32241210 Contagem/ MG 
 


 
Curso: Design       
Turno: Noite 
CPF: 099.908.176-42


 
As partes acima nomeadas e qualificadas ajustam o que se segue: 
 
Fica rescindido a partir desta data, o termo de compromisso de estágio iniciado no dia 01/11/2021, 
declarando o estagiário não ter nada a receber da concedente. 
 
A rescisão fundamenta-se com base no exposto abaixo: 
 


 Irregularidade escolar 
 Abandono de estágio 
 Por iniciativa da empresa 


 


  Efetivação, em Regime PJ 
  Por solicitação do Estagiário 
  Descumprimento das cláusulas do TCE 


 
 


A partes por estarem acordadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor juntamente 
com a Instituição de Ensino.  


 


Belo Horizonte, 30 de abril de 2022. 


 
 
 
 
 
 


Assinatura e Carimbo Empresa 
MARCELO MARTINS – DIRETOR ADMINISTRATIVO 


 INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA 
  


 


MARCELO 
MARTINS:62269623720


Assinado de forma digital por 
MARCELO MARTINS:62269623720 
Dados: 2022.06.14 17:10:32 -03'00'







 


 
 
 
 


Assinatura e Carimbo Supervisor  
 
 
 
 
 
 
 


Assinatura Estagiário (Aluno) 


 


 


 


 


 
Assinatura e Carimbo Instituição (IES) 


 


Kaori Ishihara 
Tamekuni


Assinado de forma digital por 
Kaori Ishihara Tamekuni 
Dados: 2022.06.22 09:34:39 -03'00'



UNA

Carimbo una







AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTUDANTE NO ESTÁGIO


Nome do Estagiário: Andressa Maria Lopes Barcelar


Razão Social: Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura


Nome do Supervisor do Estágio: Kaori Ishihara Tamekuni


Cargo (Supervisor): Consultora de Comunicação


Setor: Comunicação


• ASPECTOS TÉCNICOS/PROFISSIONAIS
• Qualidade, rapidez e precisão com que executa as tarefas


(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório


• Facilidade de compreensão


(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório


• Nível de conhecimentos teóricos


(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório


• Organização e método nas atividades


(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório


• Iniciativa e independência


(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório


• O(a) estagiário(a) demonstrou dificuldade em executar alguma tarefa que lhe foi atribuída?


( ) sim (X) não Quais?


• ASPECTOS ATITUDINAIS
• Assiduidade - Constância e pontualidade no cumprimento dos horários e dias


(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório


• Disciplina e Discrição - facilidade em aceitar e seguir instruções de


superiores e acatar normas e regulamentos


( X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório







• Cooperação - Atuação junto a outras pessoas no sentido de contribuir para o


alcance de um objetivo comum; influência positiva junto ao grupo


(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório


• Responsabilidade - capacidade de responder pelas atribuições, materiais,


equipamentos e bens da empresa que lhe são confiados durante o estágio


(X) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Insatisfatório


• Cite alguma contribuição significativa dada pelo estagiário:


Andressa sempre fez cursos para poder aprimorar a qualidade das atividades. Esteve atenta
à melhoria de textos, da criação dos layouts. Questionava quando não concordava com o
intuito de mostrar que novas ideias podem ser valorosas. Desenvolveu os vídeos e esteve
atenta às estratégias que falávamos em todas as reuniões para serem implementadas.


• Cite as dificuldades técnicas encontradas no desenvolvimento das
atividades, levando em consideração o nível de escolaridade do(a) estagiário(a):


Quando começou o estágio Andressa estava tateando na área da criação e me pouco tempo
ela desenvolveu mais suas habilidades como pediu para ter mais responsabilidades nessa
área.


Data: 04/05/2022


Assinatura e Carimbo do Supervisor (Empresa)
MARCELO MARTINS – DIRETOR ADMINISTRATIVO


INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA


Assinatura e Carimbo Coordenador (IES)
KAORI ISHIHARA


Kaori Ishihara 
Tamekuni


Assinado de forma digital por Kaori 
Ishihara Tamekuni 
Dados: 2022.06.22 10:07:26 -03'00'


MARCELO 
MARTINS:62269623720


Assinado de forma digital por 
MARCELO MARTINS:62269623720 
Dados: 2022.06.23 15:18:21 -03'00'



UNA

Carimbo una







CONSULTORA DE COMUNICAÇÃO







AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO


Nome do Estagiário:Andressa Maria Lopes Barcelar


Razão Social:Instituto Brasileiro de  Autorregulação do setor infraestrutura


Curso: Design


Período:3º


Turno (do Curso): Noite 


Setor: Comunicação 


Vigência do Estágio: 26/11/2021 a 30/04/2022


Nome do Supervisor:Kaori Ishihara Tamekuni


Telefone: (11)96085-4399


⦁ Cite as principais atividades que você realizou durante o estágio:


Auxiliar o seto de comunicação e manutenção de redes sociais, edição de vídeos e artes 
tanto para mídia 
impressa quanto para digital.


⦁ A supervisão recebida na empresa está sendo considerada:


(x) Excelente ( ) Satisfatória ( ) Insuficiente ( ) Inexistente


Justificativa:


⦁ Você vivenciou alguma dificuldade durante a realização do Estágio?


( ) Sim (x) Não


Quais?


⦁ Avalie a sua atuação:


⦁ Qualidade, rapidez e precisão com que executou as tarefas
(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) 
Insatisfatório


1







⦁ Facilidade de compreensão em relação às atividades propostas


(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) 
Insatisfatório


⦁ Nível de conhecimentos teóricos
(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) 
Insatisfatório


⦁ Organização e método nas atividades
(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) 
Insatisfatório


⦁ Iniciativa e independência
(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) 
Insatisfatório


⦁ Assiduidade - Constância e pontualidade no cumprimento dos horários e dias
(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) 
Insatisfatório


⦁ Disciplina e Discrição - facilidade em aceitar e seguir instruções de


superiores e acatar normas 


e regulamentos
(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) 
Insatisfatório


⦁ Cooperação - Atuação junto a outras pessoas no sentido de contribuir para


o alcance de um objetivo comum; influência positiva junto ao grupo
(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) 
Insatisfatório


I) Responsabilidade - capacidade de responder pelas atribuições, materiais, 


equipamentos e bens da empresa que lhe são confiados durante o estágio
(x) Ótimo ( ) Bom ( )Regular ( ) 
Insatisfatório


⦁ Sugestões ou críticas:


2







Data: 22 / 07 /_2022


Assinatura Estagiário (Aluno)


Assinatura e Carimbo Coordenador (IES)
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ESTATUTO ASSOCIATIVO 


INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTORREGULAÇÃO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA 


CNPJ 37.264.809/0001-30 


ATUALIZADO NA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 


REALIZADA EM 22 DE JUNHO 2022 


CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, PRAZO E SEDE 


Artigo 1º. O Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura, doravante 
denominado simplesmente “Instituto”, é uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, 
de âmbito nacional, com prazo de duração indeterminado, que se regerá pelo presente estatuto 
associativo (“Estatuto”) e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. 


Artigo 2º. O Instituto tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Edifício 
Victoria Plaza, localizado na Alameda Santos, 200, 9º andar – Paraíso, CEP 01418-000, podendo 
abrir, transferir e encerrar estabelecimentos e escritórios em qualquer parte do país e no exterior, 
conforme decisão da Diretoria Executiva. 


CAPÍTULO II – MISSÃO E OBJETO SOCIAL 


Artigo 3º. O Instituto tem como missão e objetivos principais promover o fortalecimento do Setor 
de Infraestrutura, através das seguintes atividades e finalidades de relevância pública e social: 


a) Instituir a autorregulação do Setor de Infraestrutura; 


b) Promover os valores da ética, integridade, sustentabilidade, meio ambiente, 
governança corporativa, melhores práticas e responsabilidade social mediante a 
elaboração de normas e procedimentos de autorregulação, fiscalizar ações de 
conformidade adotadas pelos Associados e indicar correções e melhorias; 


c) Conferir a seus Associados certificações, selos, distinções, insígnias e 
reconhecimentos, relativos à conformidade de programas anticorrupção, defesa da 
concorrência, sustentabilidade, meio ambiente e infraestrutura, dentre outros, na 
forma a ser regulamentada pela Diretoria Executiva, com apoio dos Comitês; 


d) Promover a transparência e colaborar no desenvolvimento, na implantação, no 
aprimoramento e no fortalecimento da ética, da integridade, da sustentabilidade, 
da governança corporativa, de medidas anticorrupção e pró-competitivas, e de 
melhores práticas nas contratações públicas e privadas envolvendo projetos de 
infraestrutura de que participarem seus Associados; 


e) Colaborar com os setores público e privado na persecução de valores comuns que 
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digam respeito à ética, integridade, combate à corrupção, fomento à concorrência, 
proteção do meio ambiente e desenvolvimento econômico e social; 


f) Investir em ações educativas e culturais voltadas para o setor; 


g) Promover diálogo, intercâmbio, sinergias, alianças, parcerias estratégicas, acordos 
de cooperação nacionais ou internacionais, firmar memorando de entendimentos e 
outras formas de atuação conjunta entre seus Associados, o poder público e a 
sociedade civil, tendo sempre em vista os objetivos associativos; e 


h) Organizar e promover reuniões, eventos sociais, culturais, educativos, 
treinamentos, palestras, seminários, congressos, cursos, workshops, simpósios, 
painéis, visitas técnicas, think tanks, residências e intercâmbios com vistas à 
divulgação das atividades, ao fomento da educação corporativa e à promoção de 
seus objetivos e valores. 


§1º. Em caso de celebração de termos de colaboração, parcerias e afins com entes públicos, o 
Instituto, no desempenho de suas atividades, observará, nos termos da lei, os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e eficácia. 


§2º. O Instituto poderá alienar, dispor, ou cobrar pela utilização de produtos, serviços, bens ou 
direitos eventualmente decorrentes ou relacionados às atividades indicadas neste Artigo, desde 
que toda a receita, recursos ou resultados operacionais daí advindos sejam obrigatoriamente 
aplicados na consecução de seu objeto social, devendo haver evidências do efetivo fomento aos 
princípios aqui estabelecidos. Em nenhuma hipótese os resultados poderão ser distribuídos entre 
os Associados, administradores ou qualquer outra pessoa física ou jurídica ligada ao Instituto, 
direta ou indiretamente. 


§3º. Para fins do disposto neste Estatuto Social “Setor de Infraestrutura” significa: os segmentos 
de energia, iluminação pública, saneamento ambiental e recursos hídricos, telecomunicações, 
transportes, logística e mobilidade urbana, e suas cadeias produtivas englobando, mas não se 
limitando a construtores, fornecedores, subempreiteiros e subcontratados, investidores, 
financiadores, instituições financeiras e não financeiras, seguradoras, resseguradoras, 
organismos nacionais e internacionais, bilaterais e multilaterais, concessionários de serviços 
públicos, operadores, projetistas, consultores, instituições de ensino, prestadores de serviços e 
outras entidades, desde que sua atividade tenha pertinência temática e estejam correlacionadas 
ao setor de infraestrutura. 


Artigo 4º. O Instituto poderá adotar um Regimento Interno, aprovado pelo Conselho Deliberativo, 
com a finalidade de regular e detalhar as disposições contidas neste Estatuto. 


Artigo 5º. O Instituto pautará sua conduta pelos valores da ética e integridade, transparência, 
sustentabilidade, respeito ao meio ambiente, cooperação internacional, melhores práticas de 
governança corporativa e de mercado, de responsabilidade social e de respeito no trato com a 
coisa pública, a coletividade e o interesse público, dedicará especial atenção ao cumprimento das 
normas que visem prevenir a corrupção, promover a defesa da concorrência, do meio ambiente, 
das normas técnicas e de segurança do trabalho, dentre outras previstas na legislação brasileira, 
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e zelará pelo cumprimento do disposto a seguir: 


§1º. É proibida a prática de quaisquer condutas ou atos ilícitos e/ou ilegais previstos na legislação 
brasileira, especialmente nas Leis nº 12.846/2013, 12.529/2011 e 8.666/93, no Decreto nº 
8.420/2015, e em quaisquer outros normativos, decretos e/ou regulamentos, assim como na 
legislação estrangeira, se e quando aplicável, e o Instituto as cumprirá fielmente, por si e por seus 
Associados, bem como exigirá seu cumprimento por parte de terceiros contratados por ela e por 
seus Associados. 


§2º. Durante toda sua existência, o Instituto manterá em vigor um Código de Ética e Integridade 
aprovado na forma deste Estatuto, cujas regras se obriga a cumprir fielmente. 


§3º. As manifestações oriundas de Associados e as provindas de membros da Diretoria Executiva, 
do Conselho Deliberativo, do Conselho de Ética e Integridade, dos Comitês, do Conselho Fiscal, 
dos Grupos de Trabalho, que não estejam abarcadas pela institucionalidade, somente adquirirão 
caráter oficial, institucional e associativo se preencherem cumulativamente os seguintes 
requisitos: 


a) Guardar estrito alinhamento com as finalidades associativas; 


b) Ser regularmente divulgada pelos canais institucionais; e 


c) Ser devidamente submetida, discutida, apreciada, validada e aprovada pelos órgãos 
do Instituto, conforme disposto neste Estatuto e na autorregulação.  


§4º. As manifestações proferidas ou divulgadas em desacordo com o disposto neste Estatuto não 
obrigarão nem vincularão o Instituto, e seus agentes estarão sujeitos às responsabilidades 
cabíveis. 


§5º. Para efeito do item (c) do §3º, acima, e do §4º do presente artigo, incluem- se nas 
modalidades de manifestações, mas a elas não se limitam, aquelas proferidas por meio de 
estudos, relatórios, pareceres, análises, opiniões, mensagens, grupos privados de comunicação, 
cartas, ofícios e publicações, ainda que informais, proferidas na internet e/ou sob quaisquer 
formas manifestadas sobre: 


a) Projetos de lei, medidas e ações governamentais, decisões judiciais ou 
administrativas, e demais atos emanados dos poderes legislativo, executivo e 
judiciário, de seus órgãos, conselhos, agências reguladoras e/ou autoridades 
públicas; 


b) Implementação, fiscalização e execução de políticas públicas e atos de Estado e de 
governo, em seus diferentes níveis; e 


c) Ações e práticas adotadas por Associados, seus dirigentes, funcionários, 
prestadores de serviço ou por outros atores do setor. 


CAPÍTULO III – DOS ASSOCIADOS, SEUS DIREITOS E DEVERES 


Seção I – Das categorias de Associados 
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Artigo 6º. O quadro associativo do Instituto será composto de número ilimitado  de pessoas 
jurídicas que tenham interesse em colaborar com a consecução do seu objeto social, desde que 
admitidas na forma deste Estatuto (“Associados”). 


Artigo 7º. O ingresso de novo Associado no Instituto dependerá,  cumulativamente, do 
preenchimento, pelo candidato (“Candidato”), das seguintes condições: 


a) Ser pessoa jurídica integrante do Setor de Infraestrutura, conforme definido no §3º 
do Artigo 3º, acima, observada a exceção prevista na alínea “c” do Artigo 8º; 


b) Aderir ao e concordar com o disposto no presente Estatuto, no Regimento Interno 
(se aplicável), no Código de Ética e Integridade, na autorregulação e em todas as 
políticas do Instituto, bem como assumir expressamente seu compromisso com a 
missão do Instituto; 


c) Nos casos em que a Diretoria Executiva solicitar, ou que o Conselho de Ética e 
Integridade decidir como necessário, obter parecer favorável do Conselho de Ética 
para admissão do Candidato, observado o disposto no 


§3º abaixo; 


d) Atender aos seguintes requisitos: (i) boa reputação e idoneidade, ressalvado o 
disposto no §1º deste Artigo; e (ii) capacidade e disponibilidade para contribuir com 
a consecução do objeto social do Instituto; e 


e) Compromisso pelo candidato, em caráter irrevogável e irretratável, de pagamento 
integral da Taxa de Ingresso ao Instituto, conforme alínea (a) do Artigo 67º, exceto 
em relação ao Associado Honorário. 


§1º. No caso de pessoas que tenham sido declaradas inidôneas por decisão final administrativa 
ou judicial, poderão participar como Associados aquelas que: (i) tenham implementado ações 
efetivas para prevenir a prática de atos de corrupção ou de outros ilícitos, a exclusivo critério do 
Conselho Deliberativo; (ii) tenham celebrado e estejam integralmente adimplentes com todas as 
obrigações assumidas em acordo de leniência, de colaboração ou medidas corretivas similares 
com as autoridades competentes; ou (iii) tenham cumprido o prazo de impedimento ou vedação 
para contratação com a Administração Pública. 


§2º. Excepcionalmente, poderá ser admitida a associação de pessoas naturais, nacionais ou 
estrangeiras, na categoria de Associado Honorário, conforme previsto no Artigo 8º, abaixo. 


§3º. Nas hipóteses em que o Conselho de Ética e Integridade decidir por emitir parecer 
desfavorável à admissão do Candidato ao Instituto, ao Candidato caberá direito de ampla defesa, 
assegurada apresentação de recurso ao Conselho Deliberativo no prazo de 30 (trinta) dias 
contados de ciência da decisão formulada pelo Conselho de Ética e Integridade. O recurso será 
apreciado pelo Conselho Deliberativo na primeira reunião a ser realizada pelo Conselho 
Deliberativo após a apresentação do recurso. 


Artigo 8º. As categorias de Associados são distribuídas da seguinte forma: 
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a) “Associados do Setor”: composto somente por pessoas jurídicas que (i) atuem no 
Setor de Infraestrutura ou que para ele forneça equipamentos ou preste serviços, 
(ii) prestem serviços de engenharia, projetos e gerenciamento de obras nos setores 
de infraestrutura, (iii) concessionários de serviços públicos e operadores, ou (iv) 
pelas respectivas Partes Relacionadas das pessoas referidas anteriormente, e que 
façam doações ou contribuições, conforme fixadas pelo Conselho Deliberativo, 
para o Instituto; 


b) “Associados Entidades Setoriais”: composto somente por pessoas jurídicas que 
tenham função representativa ou de associação de empresas no Setor de 
Infraestrutura; 


c) “Associados Apoiadores”: composto somente por pessoas jurídicas que, 


cumulativamente, cumpram os requisitos a seguir: (i) façam doações ou 
contribuições para o Instituto, conforme fixadas pelo Conselho Deliberativo (que 
poderá deliberar pela isenção da Taxa de Ingresso e das contribuições associativas 
para determinados Associados Apoiadores quando entender apropriado), (ii) não 
se enquadram na categoria de Associado de Setor, e (iii) cujos objetivos tenham 
pertinência temática e possam estar correlacionados ao setor, tais como bancos, 
instituições financeiras e não financeiras, seguradoras, resseguradoras, organismos 
nacionais e internacionais, organizações governamentais e não- governamentais, 
consultorias e auditorias, escritórios de advocacia, gestoras de recursos de terceiros 
e financiadores de projetos e obras no setor de infraestrutura, dentre outros; e 


d) “Associados Honorários”: composto de pessoas naturais que possuam 
conhecimento notório em sua área de especialidade, que tenham oferecido 
significativa contribuição ou que tenha prestado relevantes serviços à indústria do 
Setor de Infraestrutura. 


§1º. Para os fins previstos neste Estatuto, entende-se por “Parte Relacionada” toda pessoa 
jurídica que (i) seja sócio ou acionista, direto ou indireto, com participação superior a 50% 
(cinquenta por cento) no capital social do Associado de Setor; (ii) tenha, em seu quadro de sócios, 
um Associado de Setor com participação, direta ou indireta, de mais de 50% (cinquenta por cento) 
de participação em seu capital social; (iii) esteja sob controle comum de um Associado de Setor; 
(iv) seja administrador ou gestor de um Associado de Setor ou de alguma sociedade controlada, 
direta ou indiretamente, por um Associado de Setor; ou (v) esteja fornecendo ou comprando, 
direta ou indiretamente, serviços e/ou produtos a ou de qualquer Associado de Setor. 


§2º. Observadas as demais condições previstas neste Estatuto, o ingresso no quadro associativo 
dar-se-á mediante proposta da Diretoria Executiva ad referendum de parecer favorável do 
Conselho de Ética e Integridade. 


§3º. A qualidade de Associado não será transmissível a terceiros por qualquer forma. 


Artigo 9º. A critério da Assembleia Geral, poderão ser criadas outras categorias  de Associados, 
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com a definição, no ato da criação, dos direitos e obrigações da categoria ou categorias criadas. 


Seção II – Dos Direitos e Deveres dos Associados 


Artigo 10º. Os Associados terão os seguintes direitos: 


a. Ouvir, participar, discutir e votar em quaisquer Assembleias Gerais do Instituto, 
desde que estejam em pleno gozo de seus direitos estatutários e em dia com o 
pagamento da Taxa de Ingresso e das contribuições fixadas pelo Conselho 
Deliberativo, sendo que, observado o disposto no §3º do Artigo 16º, cada Associado 
terá direito a 1 (um) voto; 


b. Indicar e destituir membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal do 
Instituto; 


c. Indicar ou propor a admissão de novos Associados à Diretoria Executiva; 


d. Participar, em colaboração ou coordenação com o Instituto, de ações que visem a 
implementar o objeto previsto no Artigo 3º deste Estatuto; 


e. Apresentar propostas de projetos e estratégias de atuação com o objetivo de 
fomentar as funções do Instituto; 


f. Participar dos eventos promovidos pelo Instituto; e 


g. Solicitar ao Conselho Deliberativo e/ou à Diretoria Executiva toda a informação 
contábil e financeira do Instituto, desde que em periodicidade e detalhamento 
razoável. 


Artigo 11º. São deveres dos Associados: 


a) Cumprir disposições do Estatuto, Regimento Interno (se aplicável), Código de Ética 
e Integridade, e demais regras internas em vigor; 


b) Cumprir, observado o disposto no §1º, abaixo, as normas de autorregulação 
aprovadas pelo Instituto; 


c) Cooperar para o desenvolvimento e propagação da missão e objeto social do 
Instituto; 


d) Pagar pontualmente a Taxa de Ingresso e as contribuições associativas, bem como 
cumprir com as demais obrigações devidas ao Instituto, ressalvadas eventuais 
isenções aprovadas pelo Conselho Deliberativo, conforme permitido pelo Estatuto 
Social; 


e) Contribuir para a consecução dos objetivos do Instituto, pela conservação de seu 
patrimônio social e zelar por seu bom nome; 


f) Colaborar na prestação de informações técnicas, estatísticas e de dados, isolados 
ou agregados, com a finalidade de produzir estudos e levantamentos do setor, 
sendo vedada qualquer troca de informações que importe em violação das normas 
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de sigilo fiscal e tributário, segredo industrial e propriedade intelectual, defesa da 
concorrência, dentre outras aplicáveis; 


g) Informar o Instituto sobre alterações relevantes em seus dados cadastrais e de 
controle societário direto ou indireto; e 


h) Comparecer às Assembleias ou reuniões para as quais sejam convocados. 


§1º. A alínea (b) do caput deste artigo não se aplica ao Associado Apoiador. 


§2º. A alínea (d) do caput deste artigo não se aplica ao Associado Entidade Setorial. 


§3º. A alteração do controle societário do Associado, de forma direta ou indireta, poderá implicar 
em sua retirada do Instituto e obrigação de submeter-se a novo processo de admissão, 
observados os procedimentos que forem estabelecidos pelo Conselho de Ética e Integridade, sem 
prejuízo da sua permanência nos quadros até decisão definitiva pelo Conselho Deliberativo. 


Artigo 12º. Os Associados serão representados por seus respectivos representantes legais, 
conforme determinado por seus atos constitutivos. 


Artigo 13º. Os Associados não são responsáveis pessoal, solidária ou subsidiariamente pelas 
obrigações assumidas pelo Instituto. 


Artigo 14º. Qualquer Associado poderá, a qualquer tempo, desligar-se do quadro de associados: 


a) Unilateralmente, mediante notificação escrita à Diretoria Executiva de sua retirada 
ou afastamento do quadro social do Instituto, com antecedência de 30 (trinta) dias; 
ou 


b) Por retirada compulsória por “Justa Causa” após decisão do Conselho Deliberativo, 
mediante proposta da Diretoria Executiva, conforme previsto no Artigo 60º. 


Parágrafo Único. O Associado que se retirar ou for excluído do Instituto, inclusive na hipótese 
prevista no Artigo 11º.§2º, não fará jus a qualquer restituição ou reembolso da Taxa de Ingresso, 
das contribuições ou doações que tiver efetuado ao Instituto, de cujo patrimônio não participam 
os Associados. A título de esclarecimento, a Taxa de Ingresso é condição para ingresso do 
Associado ao Instituto, nos termos da alínea (e) do Artigo 7º, de modo que eventual retirada ou 
exclusão do Associado, a qualquer título, ensejará automaticamente o vencimento antecipado de 
eventuais parcelas vincendas da Taxa de Ingresso, se houver, independentemente de qualquer 
aviso ou notificação ao Associado retirante ou excluído. 


CAPÍTULO IV – DA ORGANIZAÇÃO 


Artigo 15º. São órgãos estatutários do Instituto: 


a) Assembleia-Geral; 


b) Conselho Deliberativo; 


c) Diretoria Executiva; 
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d) Conselho Fiscal; 


e) Conselho Consultivo; 


f) Conselho de Ética e Integridade; e 


g) Comitês. 


Parágrafo Único. Os membros dos órgãos do Instituto permanecerão em pleno exercício do cargo 
até a efetiva posse de seus sucessores ou substitutos. 


Seção I – Da Assembleia Geral 


Artigo 16º. A Assembleia Geral é órgão soberano de deliberação do Instituto. 


§1º.  Todos os Associados poderão participar da Assembleia Geral, como ouvintes  e com direito 
a voto na Assembleia Geral, salvo os casos expressamente previstos neste Estatuto, desde que 
não estejam em descumprimento com seus deveres estatutários. 


§2º. Salvo os casos expressamente previstos neste Estatuto, cada Associado terá direito a 1 (um) 
voto nas Assembleias Gerais, podendo ser representados por procurador, mediante procuração 
com poderes expressos e específicos para atuar na Assembleia convocada, e cuja cópia de 
procuração deverá ter sido enviada à Diretoria Executiva, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas 
antes da respectiva Assembleia Geral. A participação de Associado poderá acontecer tanto 
presencialmente quanto por via remota com a utilização de meios e sistemas eletrônicos. São 
consideradas válidas para fins de quórum de participação e de votação todas as participações por 
via remota com a utilização de meios e sistemas eletrônicos de Associados em reuniões já 
realizadas da Assembleia Geral desde o momento de sua constituição. 


§3º. Havendo 2 (dois) ou mais Associados pertencentes a um mesmo grupo econômico, o referido 
grupo deverá indicar qual será o Associado-Líder representante do grupo perante o Instituto. 
Caberá ao Associado-Líder de cada grupo econômico exercer o direito a 1 (um) voto nas 
Assembleias Gerais. Os demais Associados do grupo econômico não terão direito a voto nas 
Assembleias Gerais. 


Artigo 17º. A Assembleia reunir-se-á mediante convocação pelo Presidente ou Vice-Presidente 
do Conselho Deliberativo, pela maioria de seus membros, pelo Diretor Presidente, ou, se estes 
não o fizerem, por convocação assinada por 1/5 (um quinto) dos Associados em pleno gozo de 
seus direitos estatutários. 


Artigo 18º. A convocação para a Assembleia Geral será divulgada na página inicial do site do 
Instituto e enviada aos Associados em seus endereços cadastrais mediante carta, e-mail ou 
qualquer outro meio de comunicação escrita com aviso de recebimento, ou publicados em jornais 
de grande circulação, com antecedência mínima de 7 (sete) dias corridos. 


§1º. Nos casos de urgência, o prazo para a convocação da Assembleia Geral extraordinária poderá 
ser reduzido, a critério da Diretoria Executiva ou do Conselho Deliberativo, para, pelo menos, 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência. 
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Artigo 19º. A Assembleia Geral instalar-se-á com o quórum de, pelo menos, metade dos 
Associados, em primeira convocação ou, em segunda convocação, 1 (uma) hora após a primeira, 
ou em outro horário ou data constante do anúncio de convocação, que poderá ser no mesmo dia, 
com qualquer número de Associados. 


§1º. Observado o disposto no §2º, abaixo, as deliberações serão tomadas pelo voto favorável da 
maioria dos Associados participantes presencialmente ou de forma remota com a utilização de 
meios e sistemas eletrônicos. Na hipótese de empate, deverá ser convocada uma nova Assembleia, 
no prazo de 7 (sete) dias ou de 48 horas, em caso de urgência, para deliberar, em última instância, 
sobre o assunto. Em caso de novo empate, o Presidente da Mesa terá o voto de qualidade.  


§2º. As deliberações sobre as matérias previstas nas alíneas (d), (e) e (g) do Artigo 20º, abaixo, serão 
tomadas pelo voto favorável de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos Associados 
presentes. 


§3º. Os Associados, participantes na Assembleia Geral, escolherão, entre seus pares, o Presidente 
da Mesa para dirigir os trabalhos e este escolherá o secretário da Mesa. 


§4º. As assembleias, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, poderão ser realizadas 
exclusivamente por meio digital, sendo que nesta hipótese as associadas participam e votam à 
distância, caso em que o conclave não será realizado em nenhum local físico. 


§5º. A participação e a votação à distância das associadas poderão ocorrer mediante atuação 
remota, via sistema eletrônico, conforme estabelecido no edital de convocação. 


§6º. Para todos os fins legais, as assembleias digitais serão consideradas como realizadas na sede 
do Instituto ou de uma das associadas. 


§7º. O sistema eletrônico adotado pelo Instituto para a realização da assembleia digital deve 
garantir: 


a)  a segurança, a confiabilidade e a transparência da assembleia; 


b)  o registro de presença das associadas; 


c)  o exercício do direito de voto a distância por parte da associada, bem como o seu 
respectivo registro; e 


d)  a possibilidade de visualização de documentos apresentados durante a assembleia. 


§8º. A ata da respectiva assembleia digital poderá ser assinada isoladamente pelo presidente e 
secretário da mesa, que certificarão em tais documentos as associadas presentes. 


§9º. O IBRIC não poderá ser responsabilizado por problemas decorrentes dos equipamentos de 
informática ou da conexão à rede mundial de computadores das associadas, assim como por 
quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle. 


§10º. A Assembleia Geral poderá ser simultaneamente realizada em 2 (duas) ou mais praças onde 
o Instituto mantenha escritório, filial ou sucursal, admitida a utilização de meios e sistemas 
eletrônicos que permitam a participação remota dos membros da Diretoria Executivo, do 
Conselho Deliberativo e dos Associados às discussões e deliberações. 
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§11º. As deliberações das Assembleias Gerais serão lavradas em atas, assinadas por todos os 
presentes e devidamente registradas no órgão competente. 


Artigo 20º. Compete à Assembleia Geral: 


a) examinar e aprovar, até o final do mês de abril de cada ano, as contas da 
administração, bem como as demonstrações financeiras do Instituto relativas ao 
exercício anterior, elaboradas pela administração e acompanhadas de parecer do 
Conselho Fiscal e do relatório da auditoria independente; 


b) eleger e destituir os membros do Conselho Deliberativo; 


c) eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal; 


d) aprovar a criação de novas categorias de Associados, bem como fixar seus respectivos 
direitos e deveres; 


e) alterar os direitos e deveres de categorias de Associados; 


f) aprovar outras alterações do Estatuto Social, além daquelas decorrentes da 
aprovação das alíneas (d) e (e) deste Artigo; 


g) deliberar sobre a dissolução, liquidação e extinção do Instituto e determinar o 
destino de seu patrimônio, nos termos deste Estatuto; e 


h) julgar recursos interpostos contra atos do Conselho Deliberativo, nas hipóteses 
previstas neste Estatuto. 


Parágrafo Único. A Assembleia Geral será ordinária quando tratar das matérias indicadas nas 
alíneas (a) e (b) do caput, e extraordinária nos demais casos e sempre que os interesses do 
Instituto o exigirem. 


Seção II – Conselho Deliberativo 


Artigo 21º. O Conselho Deliberativo é órgão de deliberação e gestão administrativa do Instituto, 


composto por, no mínimo, 05 (cinco) membros e, no máximo, 13 (treze) membros, eleitos e 


destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, observado o procedimento previsto no §1º 


deste Artigo. O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de 2 (dois) anos, permitida 


uma reeleição sucessiva, prorrogando-se o mandato automaticamente até que ocorra nova eleição 


e os conselheiros nela eleitos tomem posse. A eleição dos membros do Conselho Deliberativo deve 


observar, preferencialmente, a recondução de, no mínimo, 1 (um) membro do Conselho 


Deliberativo que tenha sido eleito no mandato a se encerrar, com a finalidade de se manter a 


memória histórica do Conselho Deliberativo.  


§1º. De modo a garantir maior pluralidade e capacitação técnica do Conselho Deliberativo, a 


indicação dos 13 (treze) membros do Conselho Deliberativo, que serão todos eleitos pela 


Assembleia Geral, observará o seguinte procedimento e proporção: (i) 2 (dois) membros indicados 


pela Assembleia Geral; (ii) 3 (três) membros serão provenientes dos Associados de Setor; (iii) 2 
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(dois) membros serão provenientes dos Associados Apoiadores; (iv) 2 (dois) membros serão 


provenientes de Entidades Setoriais (assim entendidas as entidades que se qualificariam como 


Associadas Entidades Setoriais, independentemente de serem Associados ou não); (v) 2 (dois) 


membros serão provenientes da Sociedade Civil; (vi) 2 (dois) membros independentes. Para fins 


deste Parágrafo, considera-se: (i) “Sociedade Civil” a organização da sociedade civil conforme 


definida na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e (ii) membro independente aquele ou aquela 


que atenda aos requisitos aplicáveis aos membros do Conselho de Ética e Integridade no Artigo 


41º, §1º, do Estatuto Associativo do IBRIC. Caso não sejam preenchidas as 13 (treze) vagas do 


Conselho Deliberativo, as remanescentes deverão permanecer abertas até que as respectivas 


categorias indiquem seus candidatos, observando a distribuição mencionada neste parágrafo. 


§2º. A Assembleia Geral designará o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, 
dentre os membros eleitos. 


§3º. O Conselho Deliberativo será formado por pessoas (i) naturais, e (ii) diplomadas em curso de 
nível universitário. 


§4º. Não podem ser eleitos para o Conselho Deliberativo, ou mantidos no cargo durante seu 
mandato, as pessoas: (i) impedidas por lei especial, ou condenadas por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou 
a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, (ii) que tenham interesses conflitantes com o Instituto, e (iii) que não tenham reputação 
ilibada. 


§5º. São atribuições do Presidente do Conselho Deliberativo: (a) convocar as reuniões, presidir e 
dirigir os trabalhos do Conselho Deliberativo; (b) cumprir e fazer cumprir as disposições 
estatutárias, outras normas internas e as deliberações do Conselho Deliberativo; e (c) ter voto de 
qualidade nas deliberações do Conselho Deliberativo, em caso de empate. 


§6º. O Presidente do Conselho Deliberativo não poderá ser nomeado, durante seu mandato, 
Diretor Presidente do Instituto. 


§7º. O Vice-Presidente terá como atribuição substituir o Presidente do Conselho Deliberativo em 
suas ausências e/ou impedimentos.  


§8º. No caso de ausência temporária de qualquer dos Conselheiros, este poderá ser substituído 
por qualquer outro membro do Conselho Deliberativo, conforme previamente indicado pelo 
Conselheiro ausente.  


§9º.  No caso de vacância definitiva de um membro do Conselho Deliberativo que importe na 
composição do Conselho com um número inferior de membros ao previsto neste Estatuto, a 
Assembleia Geral reunir-se-á no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a vacância para eleger o 
novo membro, que permanecerá no cargo até o fim do mandato de seu antecessor. Considera-se 
como vacância definitiva, para fins deste Parágrafo, (i) o impedimento para o exercício da função, 
ainda que temporário e por qualquer razão, por mais de 90 (noventa dias), ou (ii) a ausência sem 
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motivo justificado, a critério do Conselho Deliberativo, em mais de 3 (três) reuniões consecutivas, 
ou (iii) caso o membro do Conselho Deliberativo deixe de fazer parte do setor ou Associado do qual 
era representante. 


§10º. Os membros do Conselho Deliberativo não serão remunerados por suas funções 
estatutárias. 


Artigo 22º. Compete ao Conselho Deliberativo: 


a) zelar pela missão, valores, princípios e propósitos do Instituto; 


b) estabelecer as estratégias, diretrizes e prioridades de atuação e políticas 
institucionais do Instituto; 


c) deliberar sobre propostas apresentadas pela Diretoria e/ou por membro do 
Conselho para a participação ou formação de pactos setoriais e em compromissos 
e ações derivadas de tais pactos alinhados à Missão e Objeto Social do Instituto, 
deliberar sobre propostas de certificações de conformidade previstas em pactos 
setoriais ou decorrentes de iniciativas propostas pela Diretoria e/ou por associados; 


d) cumprir e fazer cumprir o Estatuto, as normas de autorregulação, 
os regimentos internos e demais normas e diretrizes internas do 
Instituto; 


e) acompanhar, orientar e avaliar a gestão executiva, administrativa e institucional da 
Diretoria Executiva; 


f) aprovar, anualmente, os valores e cronograma de pagamento da Taxa de Ingresso 
dos Associados ao Instituto, bem como fixar o período de isenção de cobrança de 
contribuições ordinárias por novos Associados; 


g) fixar, anualmente, os valores e cronograma de pagamento das contribuições 
ordinárias e, se for o caso, extraordinárias dos Associados ao Instituto, observado 
o disposto nos §§1º e 2º do Artigo 67º, abaixo; 


h) aprovar o Plano de Trabalho Anual proposto pela Diretoria Executiva e suas revisões 
ou alterações; 


i) aprovar o Orçamento Anual e suas revisões ou alterações, observado o disposto 
nos §§1º e 2º do Artigo 66º, abaixo; 


j) eleger e destituir a Diretoria Executiva; 


k) fixar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva que atuarem 
efetivamente na gestão do Instituto; 


l) eleger e destituir os membros do Conselho de Ética e Integridade, bem como o(a) 
Secretário(a) Executivo, observado o disposto no Artigo 41º; 


m) nomear e destituir os membros do Conselho Consultivo, bem como alterar sua 
composição, e decidir sobre a conveniência de sua instalação, manutenção e 
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extinção em relação aos objetivos do Instituto, observado o disposto no Artigo 37º; 


n) escolher e destituir os auditores independentes; 


o) aprovar qualquer alteração às práticas e políticas contábeis, exceto conforme 
exigido por Lei; 


p) aprovar ou alterar as normas de autorregulação, políticas, códigos (inclusive Código 
de Ética e Integridade) e regimentos internos; 


q) propor alterações ao Estatuto para aprovação da Assembleia Geral; 


r) decidir sobre os casos omissos do Estatuto Social, do regimento e normas internas 
do Instituto; 


s) decidir sobre recursos à admissão de novos Associados que não tenham obtido o 
parecer favorável do Conselho de Ética e Integridade, conforme previsto no Artigo 
7º.§3º; 


t) estabelecer penalidades de suspensão de direitos ou julgar pedidos de exclusão de 
Associados, bem como julgar eventuais recursos apresentados pelos Associados; 


u) aprovar qualquer investimento ou despesa não prevista no Orçamento Anual cujo 
valor, individual ou agregado dentro de um mesmo exercício social, seja superior a 
R$ 100.000,00 (cem mil reais); 


v) aprovar a aquisição, alienação, locação, disposição ou arrendamento de bens 
imóveis ou qualquer outro bem do ativo permanente do Instituto, e ainda, a 
constituição de quaisquer ônus sobre qualquer bem imóvel ou sobre qualquer 
outro bem do ativo permanente do Instituto; 


w) aprovar a celebração de qualquer contrato ou acordo ou operação, de qualquer 
natureza, com parte relacionada; 


x) aprovar a celebração de contratos em valores superiores a R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) em uma única transação ou uma série de transações em período de 12 meses; 


y) autorizar a propositura de qualquer ação judicial, arbitragem ou medida 
administrativa envolvendo valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); 


z) aprovar ou rejeitar doações, dotações, legados, subvenções, auxílios e 
contribuições de entidades governamentais, nacionais ou estrangeiras ad 
referendum do Conselho de Ética e Integridade; 


aa) autorizar a realização do monitoramento de projetos públicos e privados de 
infraestrutura de justificada relevância econômica ou social, a partir de solicitações 
recebidas pelo Instituto da sociedade civil, conforme detalhado em regulamento 
interno; 


bb) deliberar deliberar sobre a possibilidade de Diretor do Instituto 
exercer outra(s) atividade(s) privada(s), observado o disposto no 
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Artigo 25º; e 


cc) praticar todos os demais atos de gestão que tenham sidos 
atribuídos especificamente à Diretoria Executiva, mas que não 
foram devidamente cumpridos nos termos deste Estatuto Social. 


Artigo 23º. O Conselho Deliberativo reunir-se-á: 


a) ordinariamente, pelo menos, em periodicidade bimestral; 


b) extraordinariamente, a qualquer tempo, mediante convocação. 


§1º. O Conselho Deliberativo poderá ser convocado pelo: (i) Presidente ou Vice Presidente do 
Conselho Deliberativo, ou (ii) Diretor Presidente do IBRIC, ou (iii) por 1/5 (um quinto) dos 
Associados em pleno gozo de seus direitos estatutários, ou (iv)  por 1/3 (um terço) dos membros 
do Conselho Deliberativo. 


§ 2º. As convocações serão realizadas mediante carta, e-mail ou qualquer outro meio de 
comunicação escrito com aviso de recebimento, com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedência, 
em que se mencionarão a data, horário e os assuntos que constarão da ordem do dia da reunião, 
bem como serão acompanhadas de eventuais documentos necessários que serão objeto das 
discussões propostas. 


§3º. As reuniões do Conselho Deliberativo serão instaladas com a presença da maioria dos 
conselheiros em exercício. As deliberações do Conselho Deliberativo serão tomadas pela maioria 
dos conselheiros em exercício, constarão de ata lavrada em livro próprio, lida, aprovada e 
assinada pelos membros do Conselho Deliberativo presentes e encaminhadas à Assembleia Geral. 


§4º. Cada Conselheiro em exercício terá direito a 1 (um) voto nas reuniões do Conselho 
Deliberativo. 


§5º. A participação de conselheiros nas reuniões ordinárias e nas reuniões extraordinárias do 
Conselho Deliberativo poderá ocorrer presencialmente ou por via remota com uso de meios e 
sistemas eletrônicos. O Conselheiro com participação direta ou remota nas reuniões ordinárias e 
extraordinárias será considerado presente à reunião, e seu voto será considerado válido para 
todos os efeitos legais e incorporado à ata da referida reunião. São consideradas válidas para fins 
de quórum de participação e de votação todas as participações por via remota com a utilização 
de meios e sistemas eletrônicos de Conselheiros em reuniões já realizadas do Conselho 
Deliberativo desde o momento de sua constituição. 


Seção III – Diretoria Executiva 


Artigo 24º. A Diretoria Executiva será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) 
Diretores, sendo um deles sempre o Diretor Presidente – observado o disposto no Artigo 26º -, 
eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho Deliberativo. O mandato da Diretoria 
Executiva será de 3 (três) anos, permitida uma reeleição sucessiva, prorrogando-se o mandato 
automaticamente até que ocorra nova eleição e os diretores nela eleitos tomem posse. 
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§1º. A Diretoria Executiva poderá ser composta pelos seguintes cargos, que serão designados 
na eleição: 


a) Diretor Presidente; 


b) Diretor de Sustentabilidade e Segurança do Trabalho ; 


c) Diretor de Assuntos Institucionais e Internacionais; 


d) Diretor de Ética e Integridade; 


e) Diretor Administrativo e Financeiro; 


f) Diretor de Infraestrutura. 


§2º. O Conselho Deliberativo poderá, a qualquer tempo, destituir os membros da Diretoria 
Executiva, com ou sem justa causa. Fica desde já certo que qualquer Diretor será destituído de 
seu cargo por justa causa, na ocorrência, entre outras hipóteses, de (i) prática de atos ou 
desenvolvimento de atividades que alterem ou desvirtuem a missão do Instituto prevista no Artigo 
3º, ou em desacordo com o Plano de Trabalho Anual aprovado pelo Conselho Deliberativo; (ii) 
qualquer fato ou evento previsto no Artigo 59º.§1º; (iii) descumprimento de outros deveres legais 
ou estatutários, bem como violação das leis e regulamentações aplicáveis. 


§3º. A remuneração da Diretoria Executiva será fixada pelo Conselho Deliberativo, considerando 
as práticas de mercado aplicáveis. 


§4º. Não poderão ser eleitos membros da Diretoria Executiva quaisquer indivíduos que, em 
relação a qualquer Associado ou a suas respectivas Partes Relacionadas: (a) seja acionista, sócio, 
empregado, funcionário ou administrador; (b) seja empregado, funcionário ou administrador de 
entidade que esteja oferecendo serviços e/ou produtos; (c) seja cônjuge, companheiro, parente 
ou afim, até segundo grau, das pessoas referidas nas alíneas “a” e “b”; (d) seja cônjuge, 
companheiro, parente ou afim, até segundo grau, de algum conselheiro, diretor ou gerente; e (e) 
cujo vínculo ou relacionamento, tal como definido nas alíneas anteriores, não tenha cessado há, 
no mínimo, 120 (cento e vinte) dias. 


§5º. É vedada, ainda, a eleição de membro da Diretoria Executiva que: (i) não possua notória 
especialidade em seu campo profissional e reputação ilibada, (ii) seja ocupante de cargo público 
ou tenha ocupado cargo público nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data prevista para 
eleição; e (iii) não tenha cumprido os demais requisitos previstos no Código de Ética e Integridade, 
especialmente em relação a conflito de interesses. 


Artigo 25º. Os cargos da Diretoria Executiva serão compatíveis com o exercício de atividade 
privada, desde que tal prática não comprometa a independência e a imparcialidade das decisões 
tomadas, bem como não prejudique o cumprimento dos deveres estatutários, devendo seus 
ocupantes observarem as regras de prevenção a conflito de interesse instituídas no Código de Ética 
e Integridade e na autorregulação. 


§1º. Os membros da Diretoria Executiva que exercerem outra atividade deverão firmar termo de 
compromisso e de responsabilidade específico, assim como permanecerão disponíveis para 
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prestar as informações necessárias (full disclosure) e, principalmente, observarão as regras de 
impedimento e de prevenção a conflito de interesse instituídas no Código de Ética e Integridade, 
na autorregulação e nas leis aplicáveis. 


§2º. Não será considerado impedimento por parte dos membros da Diretoria Executiva exercer 
atividades acadêmicas e docentes, como ministrar aulas, seminários, palestras e conferências, a 
título gratuito ou mediante recebimento de remuneração. 


§3º. Os casos de dúvida quanto à possibilidade de exercício de outra atividade deverão ser 
submetidos pelo interessado à deliberação do Conselho Deliberativo. 


Artigo 26º. O Diretor Presidente não poderá ser, durante seu mandato, o Presidente do Conselho 
Deliberativo do Instituto. 


§1º. No caso de vacância definitiva do cargo de Diretor Presidente, o Conselho Deliberativo 
reunir-se-á no prazo de 15 (quinze) dias após a vacância, para nomear um substituto, que então 
permanecerá no cargo até o fim do mandato do membro substituído. Considera-se como 
vacância definitiva, para fins deste Parágrafo, o impedimento para o exercício pleno da função, 
ainda que temporário e por qualquer razão, por mais de 90 (noventa dias). 


§2º. Compete ao Diretor Presidente a orientação dos trabalhos dos Diretores, observadas as 
atribuições definidas pelo Conselho Deliberativo. 


§3º. Competirá exclusivamente ao Diretor Presidente ou a quem ele indicar a realização de 
quaisquer comunicações à imprensa e veículos de comunicação sobre quaisquer assuntos 
relacionados ao Instituto. 


Artigo 27º. Compete à Diretoria  Executiva: 


a) elaborar proposta de Plano de Trabalho Anual da Diretoria Executiva, bem como 
suas revisões e atualizações, a ser submetida à aprovação do Conselho Deliberativo, 
plano esse que deverá estar sempre de acordo com a missão do Instituto prevista no 
Artigo 3º; 


b) zelar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto, dos regimentos, políticas, 
normas e diretrizes internas do Instituto e da autorregulação, bem como das 
deliberações emanadas da Assembleia Geral e do Conselho Deliberativo; 


c) cuidar da gestão executiva, administrativa e institucional do Instituto; 


d) propor ao Conselho Deliberativo modificações que se fizerem necessárias no 
Estatuto Social, regimentos ou políticas internas do Instituto; 


e) propor a admissão de novos Associados ou admitir pedidos de inscrição de 
Associados, ad referendum do Conselho de Ética e Integridade; 


f) acatar pedidos de desligamento voluntário de Associados; 


g) propor ao Conselho Deliberativo a exclusão de Associados, nas hipóteses previstas 
neste Estatuto; 
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h) autorizar a abertura, transferência e encerramento de estabelecimentos e 
escritórios do Instituto em qualquer parte do território nacional ou no exterior; 


i) constituir e encerrar Comitês, Grupos de Trabalhos ou Comissões de 
Acompanhamento, permanentes ou não, fixando suas atribuições e nomeando 
seus membros; 


j) propor ao Conselho Deliberativo o valor da Taxa de Ingresso de novos Associados e 
respectivo cronograma de pagamento, bem como eventual período de isenção de 
cobrança de contribuições ordinárias por referidos novos Associados; 


k) propor ao Conselho Deliberativo os valores e cronograma de contribuições 
periódicas dos Associados, observado o disposto nos §§1º e 2º do Artigo 67º, 
abaixo; 


l) aceitar ou rejeitar doações, patrocínios, legados, observado o disposto na alínea (y) 
do Artigo 22º; 


m) não permitir a participação do Instituto em campanhas de interesse político-
partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas; 


n) gerir os recursos do Instituto, inclusive do Fundo de Reserva, nos termos deste 
Estatuto; 


o) elaborar a proposta de programação anual de atividades e de Orçamento Anual com 
indicação de receitas e despesas para o exercício seguinte para aprovação do 
Conselho Deliberativo; 


p) contratar e demitir funcionários; 


q) representar o Instituto, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, 
observado o disposto no Artigo 29º; 


r) elaborar a autorregulação do setor e propor alterações, a serem levadas à 
aprovação pelo Conselho Deliberativo; 


s) fiscalizar a aplicação e o cumprimento da autorregulação do setor, e adotar os 
instrumentos necessários para tais atividades; 


t) responder em caráter definitivo a consultas sobre condutas e conflito de interesse 
formuladas por membros da Diretoria Executiva e por  


colaboradores, consultores, superintendente, assessores, funcionários e prestadores 
de serviço do Instituto; 


u) desempenhar quaisquer atos que lhe sejam atribuídos pelo Conselho Deliberativo 
ou pela Assembleia Geral; 


v) elaborar e rever, periodicamente, estudo de riscos estratégicos e de metas; 


w) propor a indicação de membros do Conselho de Ética e Integridade para aprovação 
pelo Conselho Deliberativo; 
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x) praticar todos os demais atos de gestão que não tenham sidos atribuídos 
especificamente a outros órgãos e/ou membros do Instituto. 


Artigo 28º. A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, 
sempre que necessário, mediante convocação de qualquer de seus membros ou de 1/5 (um 
quinto) dos Associados em pleno gozo de seus direitos estatutários, devendo, neste caso, 
observar os procedimentos previstos no Artigo 23º.§1º. 


§1º. As deliberações da Diretoria serão tomadas pela maioria dos Diretores em exercício, sendo 
que, em caso de empate, o Diretor Presidente terá voto de qualidade. 


§2º. Das reuniões da Diretoria Executiva serão lavradas atas próprias e poderão ser gravadas em 
áudio, vídeo ou outro meio que garanta a fidelidade e autenticidade de seu conteúdo. 


Artigo 29º. A representação do Instituto será realizada pela assinatura conjunta de: (a) 2 (dois) 
Diretores em conjunto; (b) 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou (c) 2 (dois) 
procuradores em conjunto. 


§1º. As procurações do Instituto serão assinadas, em conjunto, por 2 (dois) Diretores, e conterão 
especificação expressa dos poderes conferidos, o número e qualificação dos procuradores, bem 
como o prazo de vigência que não poderá ultrapassar 1 (um) ano, excetuado o disposto no §2º, 
abaixo. 


§2º. As procurações para fins judiciais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado e serão 
outorgadas para fins específicos, como as demais, não sendo admitidas as para o foro em geral. 


§3º. Não terão validade, nem obrigarão o Instituto, os atos praticados em desconformidade com 
o disposto neste artigo. 


Artigo 30º. Os membros da Diretoria Executiva, os integrantes dos Comitês e dos demais órgãos 
técnicos, deverão cumprir e fazer cumprir as regras de sigilo e confidencialidade previstas no 
Código de Ética e Integridade e nas leis aplicáveis, tais como nas normas anticorrupção e de defesa 
da concorrência, propriedade industrial e intelectual, proteção de dados pessoais e privacidade, 
entre outras. 


Artigo 31º. São expressamente vedados, sendo considerados nulos e ineficazes com relação ao 
Instituto e a terceiros, os atos de qualquer Diretor, funcionário ou procurador do Instituto que o 
envolverem em qualquer obrigação relativa a negócios ou operações estranhos à sua missão e 
objeto social, bem como concessão de garantias em favor de terceiros, tais como fianças, avais, 
endossos ou outras garantias quaisquer, salvo quando expressamente autorizado pelo Conselho 
Deliberativo. 


Seção IV – Conselho Fiscal 


Artigo 32º. O Instituto terá um Conselho Fiscal, de funcionamento permanente, que será 
composto por 3 (três) membros titulares e 3 (três) membros suplentes, eleitos pela Assembleia 
Geral, para um mandato de 3 (três) anos, permitida uma reeleição sucessiva. 
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§1º. O Conselho Fiscal será formado por pessoas (i) naturais, (ii) residentes no Brasil, (iii) 
diplomadas em curso de nível universitário, ou que tenham exercido, por prazo mínimo de 3 (três) 
anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal, preferencialmente, por pessoas 
com formação na área contábil, financeira ou administrativa, ou ainda que possuam experiência 
na área de Ciências Contábeis, Economia ou Administração de Empresas. 


§2º. Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal, ou mantidos no cargo durante seu mandato, 
as pessoas: (i) impedidas por lei especial, ou condenadas por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, 
ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que 
tiverem interesses perenes conflitantes com o Instituto; (iii) que não tenham reputação ilibada; 
(iv) que são membros de órgãos de administração ou empregados do Instituto ou de Associados; 
e (v) o cônjuge ou parente, até o quarto grau, de administradores do Instituto. 


§3º. Os membros do Conselho Fiscal não serão remunerados por suas funções estatutárias. 


§4º. No caso de vacância definitiva de integrante do Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo 
reunir-se-á no prazo de 30 (trinta) dias após vacância, para eleger o novo integrante, que então 
permanecerá no cargo até o fim do mandato do membro substituído. A função de membro do 
Conselho Fiscal é indelegável. Considera-se como vacância definitiva, para fins deste Parágrafo, o 
impedimento para o exercício da função, ainda que temporário e por qualquer razão, por mais 
de 180 (cento e oitenta dias), ou a ausência sem motivo justificado, a critério do Conselho, em 
mais de 3 (três) reuniões consecutivas. 


§5º. Terminado o mandato, os membros do Conselho Fiscal permanecerão em seus cargos até a 
eleição e posse de seus substitutos. 


§6º. Ao Conselho Fiscal será garantido o acesso a todos os livros e documentos contábeis e sociais 
necessários à verificação da regularidade de aplicação dos recursos do Instituto. 


Artigo 33º. Compete ao Conselho Fiscal: 


a) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o 
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; 


b) opinar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do 
Instituto, fazendo constar de seu parecer as informações que julgar necessárias ou 
úteis aos órgãos internos superiores do Instituto; 


c) zelar pela observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas 
Brasileiras de Contabilidade, na prestação de contas e atos correlatos do Instituto; 


d) emitir pareceres, sempre que solicitado pela Assembleia Geral, pelo Conselho 
Deliberativo ou pelo Diretor Presidente, sobre assuntos financeiros de interesse do 
Instituto; 


e) acompanhar o trabalho dos auditores externos independentes contratados; 


f) denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos da administração eventuais 
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erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis ao Instituto; 


Artigo 34º. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada trimestre, e, 
extraordinariamente, sempre que convocadas por qualquer membro do Conselho Fiscal, do 
Conselho Deliberativo ou, ainda, pelo Diretor Presidente. 


§1º. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples de votos e constarão 
de ata lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho Fiscal 
presentes e encaminhadas à Assembleia Geral. 


§2º. Os membros do Conselho Fiscal serão considerados presentes às reuniões, ainda que não se 
encontrem fisicamente em seu local de realização, se puderem, por meio de telefone, 
videoconferência ou outro meio de comunicação similar, permanecer em contato direto com os 
outros membros, ouvindo-se respectivamente. 


Artigo 35º. O Regimento Interno do Instituto estabelecerá normas complementares acerca do 
procedimento de votação, fiscalização das chapas e apuração do resultado da eleição do 
Conselho Fiscal. 


Seção V - Conselho Consultivo 


Artigo 36º. O Instituto terá um Conselho Consultivo, de funcionamento facultativo, que atuará 
como órgão de aconselhamento ao Conselho Deliberativo, na forma prevista neste Estatuto, e 
não terá qualquer função administrativa. 


Artigo 37º. O Conselho Consultivo será composto por número ímpar de conselheiros, nomeados 
pelo Conselho Deliberativo, que deverão ter: (i) ilibada reputação e notória representatividade, 
(ii)atuação em prol da ética nas relações empresariais, (iii) atenderem aos mesmos requisitos 
previstos neste Estatuto para os Associados Honorários. 


§1º. O Presidente do Conselho Consultivo será eleito pela maioria dos membros  do Conselho 
Consultivo na primeira reunião realizada após sua nomeação. Ao Presidente do Conselho 
Consultivo caberá convocar as reuniões do Conselho Consultivo com, no mínimo, 5 (cinco) dias 
úteis de antecedência mediante aviso por escrito aos demais conselheiros. 


§2º. Os membros do Conselho Consultivo não serão remunerados por suas funções estatutárias. 


Artigo 38º. Compete ao Conselho Consultivo: 


a) assessorar o Conselho Deliberativo na elaboração das estratégias de atuação e das políticas 
institucionais do Instituto com vistas à consecução de seu objeto social e cumprimento de 
sua missão; 


b) analisar e opinar sobre propostas e assuntos que sejam submetidos à apreciação do 
Conselho Deliberativo; 


c) desenvolver estudos, projetos e pesquisas, bem como aconselhar o Conselho 
Deliberativo e a Diretoria Executiva na elaboração de projetos inovadores nas áreas de 
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atuação relacionadas ao objeto social do Instituto; 


d) estudar propostas e sugestões manifestadas pela comunidade e contribuir com sugestões, 
críticas e pareceres a serem analisados pela Assembleia Geral, Conselho Deliberativo ou 
Diretoria Executiva, conforme o caso; e 


e) auxiliar o Conselho Deliberativo ou a Diretoria Executiva, individual ou coletivamente, 
sobre assuntos relacionados à área técnica do objeto social e missão do Instituto, ou 
sempre que convocado; 


Artigo 39º. O Conselho Consultivo reunir-se-á sempre que convocado pelo (i) Presidente ou Vice-
Presidente do Conselho Deliberativo ou (ii) por, pelo menos, 1/3 (um terço) dos membros do 
Conselho Deliberativo, ou (iii) pelo Diretor Presidente do Instituto. 


§1º. As reuniões do Conselho Consultivo serão dirigidas pelo seu Presidente ou, na sua ausência 
ou impedimento, por qualquer um de seus membros. As reuniões serão instaladas com, pelo 
menos, metade dos membros em exercício e as deliberações serão tomadas por maioria simples 
de votos dos presentes, sendo que, em caso de empate, o Presidente do Conselho Consultivo terá 
voto de qualidade. As deliberações do Conselho Consultivo não são vinculantes. 


§2º. Os membros do Conselho Consultivo serão considerados presentes às reuniões, ainda que 
não se encontrem fisicamente em seu local de realização, se puderem, por meio de telefone, 
videoconferência ou outro meio de comunicação similar, permanecer em contato direto com os 
outros membros, ouvindo-se respectivamente. 


§3º. O Conselho Consultivo definirá as demais regras de governança que lhes forem aplicáveis 
garantindo igualdade de direitos e deveres entre seus conselheiros. 


§4º. O Conselho Deliberativo poderá alterar a composição do Conselho Consultivo, bem como 
decidir sobre a conveniência de sua instalação, manutenção e extinção em relação aos objetivos 
do Instituto. 


Seção VI – Conselho de Ética e Integridade 


Artigo 40º. O Instituto terá um Conselho de Ética e Integridade, de funcionamento permanente, 
que atuará na forma deste Estatuto Social. 


Artigo 41º. O Conselho de Ética e Integridade será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, 
e, no máximo, 7 (sete) membros, indicados pela Diretoria Executiva e aprovados pelo Conselho 
Deliberativo, com mandato de 3 (três) anos, sendo permitida uma reeleição sucessiva. O Conselho 
de Ética e Integridade possuirá um(a) Secretario(a) Executivo(a) função que poderá ser exercida 
por membros de órgãos de administração ou empregados do Instituto ou de Associados, sendo 
esta função apenas administrativa, não possuindo direito a voto. Para esta função a Diretoria 
Executiva designará pessoa em caráter rotativo que represente um dos segmentos do setor de 
infraestrutura. 


§1º. O Conselho de Ética e Integridade será formado por pessoas (i) naturais, (ii) residentes no 
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Brasil e (iii) diplomadas em curso de nível universitário. Não podem ser eleitos para o Conselho 
de Ética e Integridade, ou mantidos no cargo durante seu mandato, as pessoas: (i) impedidas por 
lei especial, ou condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) que tiverem interesses perenes 
conflitantes com o Instituto, (iii) que não tenham reputação ilibada; (iv) que sejam membros de 
órgãos de administração ou empregados do Instituto ou de Associados; e (v) o cônjuge ou 
parente, até quarto grau, de administradores do Instituto. 


§2º. O Presidente do Conselho de Ética e Integridade será eleito pela maioria dos membros do 
Conselho de Ética e Integridade na primeira reunião realizada após sua eleição. Ao Presidente do 
Conselho de Ética e Integridade caberá convocar as reuniões do Conselho de Ética e Integridade 
com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência mediante aviso por escrito aos demais 
conselheiros. 


§3º. Os membros do Conselho de Ética e Integridade, bem como o(a) Secretário (a) Executivo (a), 
não serão remunerados por suas funções estatutárias. 


§4º. Terminado o mandato, os Conselheiros permanecerão em seus cargos até a nomeação e 
posse de seus substitutos. 


§5º. No caso de vacância, por qualquer razão, ainda que temporária e superior a 90 (noventa) dias, 
de membro do Conselho de Ética e Integridade, esta vacância deverá ser comunicada pelo 
Presidente do Conselho de Ética e Integridade, ou, em sua ausência, por qualquer de seus 
membros, ao Presidente do Conselho Deliberativo, que solicitará aos componentes do grupo a 
quem couber a respectiva indicação, na forma do caput deste Artigo, a indicação do nome do 
substituto. 


Artigo 42º. Compete ao Conselho de Ética e Integridade, além de outras funções que lhe sejam 
atribuídas: 


a) Exercer as funções previstas no Código Ética e Integridade, e cumprir e fazer 
cumprir suas normas; 


b) Atuar, temporariamente, como Ouvidoria do Instituto até que seja instalado um 
órgão próprio e independente de Ouvidoria, observado que as funções, 
prerrogativas e atribuições da Ouvidoria serão definidas em regulamento próprio; 


c) Analisar questões éticas ligadas à missão e/ou estratégia do Instituto, bem como à 
condução de seus Associados e dos membros dos órgãos internos do Instituto; 


d) Manifestar-se sobre o cumprimento dos requisitos estatutários por parte dos 
candidatos a compor o quadro de Associados; 


e) Elaborar os requisitos, os standards e as categorias de certificação, selos e 
distinções, de acordo com as melhores práticas do setor, e submetê-los à apreciação 
da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo; 


f) Elaborar relatórios periódicos e pareceres sobre a certificação, os selos e as 
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distinções concedidos aos Associados, e fiscalizar o cumprimento por parte destes; 


g) Receber reclamações, denúncias e notícias de fato, instruir e, quando for o caso, 
analisar os processos de apuração de infração instaurados contra os Associados, 
nos termos da autorregulação, e propor à Diretoria Executiva e/ou ao Conselho 
Deliberativo, conforme aplicável, o arquivamento ou a aplicação de penalidade; 


h) Elaborar proposta e sugerir revisões, emendas e alterações nos procedimentos de 
análise dos pedidos de associação e adesão, e dispor sobre a forma de consulta ao 
quadro social; 


i) Responder, quando solicitado pelos órgãos sociais, a consultas e dúvidas sobre 
condutas e conflito de interesse que forem formuladas pelos colaboradores, 
consultores, coordenadores, assessores, funcionários e prestadores de serviço do 
Instituto; 


j) Analisar questões relacionadas à existência ou não de conflito de interesses entre 
o Instituto, seus Associados, administradores, conselheiros, colaboradores e partes 
relacionadas 


k) Elaborar proposta e submeter ao Conselho Deliberativo, revisões, emendas e 
alterações ao Código de Ética e Integridade e à política de conflito de interesses do 
Instituto, definidas em autorregulação e nas leis vigentes; 


l) Elaborar proposta e submeter ao Conselho Deliberativo emendas ou alterações ao 
Código de Ética e Integridade, e opinar sobre a interpretação dos normativos que 
lhe forem submetidos, quando solicitado; 


m) Quando solicitado pela Diretoria Executiva, ou quando decidir fazê-lo por decisão 
própria, analisar e emitir parecer sobre a admissão de Candidato ao Instituto; 


n) Propor medidas para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de 
benefícios ou vantagens pessoais em decorrência da participação de indivíduos em 
processos decisórios; 


o) Acompanhar a discussão e, quando solicitado pela Diretoria Executiva ou pelo 
Conselho Deliberativo, elaborar estudos e relatórios sobre projetos de lei e outros 
atos normativos que tenham por objeto ou possam produzir efeitos na 
implementação, fiscalização e execução de políticas públicas que estejam 
estritamente alinhadas às finalidades do Instituto e que digam respeito a ética e 
integridade; e 


p) Dar parecer sobre doações, dotações, legados, subvenções, auxílios e contribuições 
de entidades governamentais, nacionais ou estrangeiras. 


Parágrafo Único. O Conselho de Ética e Integridade poderá contar com apoio técnico e consultivo 
dos demais Comitês do Instituto para cumprir com o disposto na alínea (f) do caput, acima. 


Artigo 43º. O Conselho de Ética e Integridade reunir-se-á, ordinariamente, em periodicidade 
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bimestral e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo (i) Presidente ou Vice Presidente 
do Conselho Deliberativo; (ii) pelo menos 1/3 (um terço) dos membros do Conselho Deliberativo, 
ou (iii) pelo Diretor Presidente do IBRIC. 


§1º. As reuniões do Conselho de Ética e Integridade serão dirigidas pelo seu Presidente ou, na sua 
ausência ou impedimento, por qualquer um de seus membros. As reuniões serão instaladas com, 
pelo menos, metade dos membros em exercício e as deliberações serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, sendo que, em caso de empate, o Presidente do Conselho de 
Ética e Integridade terá voto de qualidade. As deliberações do Conselho de Ética e Integridade não 
são vinculantes. 


§2º. Os membros do Conselho de Ética e Integridade serão considerados presentes às reuniões, 
ainda que não se encontrem fisicamente em seu local de realização, se puderem, por meio de 
telefone, videoconferência ou outro meio de comunicação similar, permanecer em contato direto 
com os outros membros, ouvindo-se respectivamente. 


Artigo 44º. Os Associados do Instituto, os membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria 
Executiva, do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e dos Comitês do Instituto devem informar 
e manter informado o Conselho de Ética e Integridade sobre a existência de interesses próprios, 
financeiros ou não, em quaisquer entidades com as quais saibam ou tenham razão para saber que 
o Instituto mantém transações ou parcerias ou esteja negociando transações ou parcerias. Para 
fins desta Seção VI, interesses incluem qualquer relacionamento direto ou indireto, por negócios, 
investimentos ou laços familiares, como propriedade de fato ou potencial ou participações 
societárias e compensações. Os membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva, do 
Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e dos Comitês do Instituto devem, ainda, informar e 
manter informado o Conselho de Ética e Integridade a respeito de parentesco com agentes 
públicos até o quarto grau. 


§1º. Os Associados do Instituto, os membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva, do 
Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e dos Comitês do Instituto devem ainda informar ao 
Conselho de Ética e Integridade sobre a existência de qualquer dever de fidelidade com pessoas 
físicas ou jurídicas que não o Instituto e que possam comprometer a sua habilidade de juízo 
independente de agir no melhor interesse do Instituto. 


§2º. O fato de Associados do Instituto, membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva, 
do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e dos Comitês do Instituto ocuparem cargos 
estatutários em outras instituições sem fins econômicos que obtenham ou pretendam obter 
financiamento de instituições públicas ou privadas com as quais o Instituto também obtenha ou 
pleiteie financiamento não deve, por si só, ser considerado conflito de interesses. 


Artigo 45º. Se o Conselho de Ética e Integridade entender que existe conflito de interesses, 
referido fato deverá ser comunicado ao Conselho Deliberativo, que deverá assegurar que o 
Associado, membro do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, do 
Conselho Consultivo e/ou dos Comitês em questão não participe da decisão final sobre o tema. O 
Conselho Deliberativo pode ainda aprovar o tema ou uma alternativa, se considerar que esta 
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última: (i) é do interesse do Instituto e em seu benefício; (ii) é justa e razoável para o Instituto; ou 
(iii) é o mais vantajoso que o Instituto pode obter com esforços razoáveis ante às circunstâncias 
determinadas. 


Artigo 46º. Os Associados, membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva, do 
Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e dos Comitês do Instituto não devem fazer uso político 
de sua posição no Instituto, e devem divulgar ao Conselho de Ética e Integridade qualquer 
interesse político que possa comprometer sua atuação no Instituto e sua capacidade de exercer 
juízo independente e agir no melhor interesse do Instituto. 


Artigo 47º. Se um membro do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, 
do Conselho Consultivo e/ou dos Comitês violar a política de conflito de interesses, o Conselho 
Deliberativo, para proteger os interesses do Instituto, poderá tomar as medidas disciplinares 
adequadas contra a pessoa em questão. Tal medida pode incluir advertência formal, 
cancelamento da transação que gerou o conflito de interesses, suspensão ou destituição de 
empregados ou membros do Instituto, observadas as regras deste Estatuto e da política interna 
de conflito de interesses. 


 


Seção VII – Comitês 


Artigo 48º. O Instituto contará com Comitês de autorregulação, de funcionamento permanente 
ou temporário, conforme aplicável, de natureza consultiva e não- vinculativa, com função de 
assessoramento, que serão responsáveis, no mínimo, pelos seguintes temas, sem prejuízo da 
criação de outros que se fizerem necessários: 


a) Comitê Intersetorial de Sustentabilidade e Segurança do Trabalho; 


b) Comitê de Infraestrutura; e 


c) Comitê de Integridade. 


Artigo 49º. Cada Comitê será integrado por, no mínimo, 3 (três) membros, e, no máximo, 7 (sete) 
membros, sendo um deles o seu coordenador, e seus membros serão indicados pela Diretoria 
Executiva, dentre nomes apresentados pelos associados. 


§1º. Os mandatos dos membros do Comitê serão coincidentes com os da Diretoria Executiva, 
permitidas reconduções. 


§2º. Em casos devidamente fundamentados e naqueles em que a especialização técnica ou 
científica assim o requerer, poderão ser admitidos nos Comitês membros que não pertençam aos 
quadros de Associados, desde que possuam notório conhecimento a respeito da matéria tratada. 


§3º. As reuniões dos Comitês serão instaladas mediante a presença de, no mínimo, 3 (três) 
membros, sendo este seu quórum mínimo de deliberação e aprovação. 


Artigo 50º. Compete ao Comitê Intersetorial de Sustentabilidade e Segurança do Trabalho, dentre 
outras funções que lhe forem atribuídas: 


a) Elaborar proposta de normas de autorregulação referentes à sustentabilidade, 
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meio ambiente e segurança do trabalho e submetê-la à avaliação da Diretoria 
Executiva; 


b) Fiscalizar e zelar pelo cumprimento, por parte dos Associados, das normas definidas 
na autorregulação que se refiram aos temas de sua responsabilidade; 


c) Analisar questões técnicas ligadas a temas de sua competência, orientar 
interessados e propor à Diretoria Executiva a adoção de melhores práticas a serem 
observadas por parte dos Associados; 


d) Apresentar à Diretoria Executiva o acompanhamento das apurações de infração à 
autorregulação referente à sustentabilidade, meio ambiente e segurança do 
trabalho e sugerir a aplicação de penalidades, quando for o caso; 


e) Acompanhar a discussão e, quando solicitado pela Diretoria Executiva, elaborar 
estudos, relatórios e pareceres sobre projetos de lei e outros atos normativos que 
tenham por objeto ou possam produzir efeitos na implementação, fiscalização e 
execução de políticas públicas estritamente alinhadas às finalidades do Instituto e 
que digam respeito à sustentabilidade, meio ambiente e segurança do trabalho. 


§1º. Tendo em vista a transversalidade dos temas abordados pelo Comitê Intersetorial de 
Sustentabilidade e Segurança do Trabalho, assim como as especificidades relativas às diferentes 
atividades econômicas desenvolvidas pelos associados do Instituto, poderá o Comitê decidir pela 
criação de Grupos de Trabalho – GTs – com objetivos e agendas de trabalho relativas aos temas 
em apreciação pelo Comitê Intersetorial, na forma do Artigo 55º. 


§2º. Os Grupos de Trabalho deverão ser integrados por representantes da atividade econômica 
objeto da proposta de normas e questões técnicas abordadas pelo Comitê Intersetorial, além de 
outros que, de acordo com o conhecimento técnico, sejam porventura necessários. 


Artigo 51º. Compete ao Comitê de Infraestrutura, dentre outras funções que lhe forem 
atribuídas: 


a) Elaborar proposta de normas de autorregulação referentes à infraestrutura e 
submetê-la à avaliação da Diretoria Executiva; 


b) Fiscalizar e zelar pelo cumprimento, por parte dos Associados, das normas definidas 
na autorregulação que se refiram aos temas de sua responsabilidade; 


c) Analisar questões técnicas ligadas a temas de sua competência, orientar os 
interessados e propor à Diretoria Executiva a adoção de melhores práticas a serem 
observadas por parte dos Associados; 


d) Apresentar à Diretoria Executiva o acompanhamento das apurações de infração à 
autorregulação referente a infraestrutura e sugerir a aplicação de penalidades, 
quando for o caso; 


e) Acompanhar as questões inerentes à infraestrutura e propor à Diretoria Executiva 
a adoção ou desenvolvimento de projetos, alterações de normas e orientações aos 
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Associados; 


f) Acompanhar a discussão e, quando solicitado pela Diretoria Executiva, elaborar 
estudos, relatórios e pareceres sobre projetos de lei e outros atos normativos que 
tenham por objeto ou possam produzir efeitos na implementação, fiscalização e 
execução de políticas públicas estritamente alinhadas às finalidades do Instituto e 
que digam respeito a infraestrutura. 


Artigo 52º. Compete ao Comitê de Integridade, dentre outras funções que lhe forem atribuídas: 


a) Elaborar proposta de normas de autorregulação referentes à Compliance e integridade e 
submetê-la à avaliação da Diretoria Executiva; 


b) Fiscalizar e zelar pelo cumprimento, por parte dos Associados, das normas definidas na 
autorregulação que se refiram aos temas de sua responsabilidade; 


c) Analisar questões técnicas ligadas a temas de sua competência, orientar os interessados 
e propor à Diretoria Executiva a adoção de melhores práticas a serem observadas por 
parte dos Associados; 


d) Apresentar à Diretoria Executiva o acompanhamento das apurações de infração à 
autorregulação referente a integridade e sugerir a aplicação de penalidades, quando for 
o caso; 


e) Acompanhar as questões inerentes à integridade e propor à Diretoria Executiva a adoção 
ou desenvolvimento de projetos, alterações de normas e orientações aos Associados; e 


f) Acompanhar a discussão e, quando solicitado pela Diretoria Executiva, elaborar estudos, 
relatórios e pareceres sobre projetos de lei e outros atos normativos que tenham por 
objeto ou possam produzir efeitos na regulação de elementos alinhados às finalidades do 
Instituto e que digam respeito a integridade, Compliance e combate a corrução. 


Artigo 53º. As atividades e os critérios de formação dos Comitês serão definidos em ato da 
Diretoria Executiva, com a participação dos Associados que manifestarem interesse em participar 
da formação dos Comitês. 


§1º. Os associados interessados na formação de Comitês poderão requerer a sua criação à 
Diretoria, que decidirá de forma fundamentada na forma do artigo 27º, item (i) deste Estatuto. 


§2º. Durante o período em que os Comitês do Instituto não estiverem devidamente instalados, a 
competência e responsabilidade atribuída aos referidos comitês, conforme prevista nesta Seção 
VII, será exercida pela Diretoria Executiva. 


Artigo 54º. No exercício de suas funções, os Comitês avaliarão o cumprimento e a adequação, 
pelos Associados, à autorregulação instituída, e reportarão os casos de desconformidade à 
Diretoria Executiva, para que sejam tomadas as providências cabíveis. 


Artigo 55º. Com o objetivo de auxiliar os Comitês, poderão ser criados Grupos de Trabalhos e 
Comissões de Acompanhamento de mercados e de atividades dos Associados, conforme 
parâmetros determinados em cada ato de criação de Grupo ou Comissão. 
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§1º. Os associados interessados na formação de Grupos de Trabalho e/ou Comissões de 
Acompanhamento poderão requerer a sua criação à Diretoria, que decidirá de forma 
fundamentada na forma do artigo 56º º, item (i) deste Estatuto. 


§2º. A Diretoria Executiva poderá instituir contribuições específicas, a serem pagas pelos 
Associados ou por terceiros, com o objetivo de custear estudos, pesquisas, sondagens, projetos 
ou atividades determinados e/ou específicos. 


Artigo 56º. A Diretoria Executiva poderá constituir Grupos de Trabalho ou Comissões de 
Acompanhamento, de caráter transitório ou não, destinados a auxiliar as atividades associativas, 
dentre as quais se inclui a de colaborar com a atividade da autorregulação, formados por 
Associados e integrantes externos, inclusive agentes públicos (desde que, nesse caso, aprovado 
pelo Conselho de Ética e Integridade). 


Parágrafo Único. O objeto dos Grupos de Trabalho, sua denominação e as respectivas regras de 
composição e funcionamento serão definidos no ato que o constituir. 


CAPÍTULO V – PROCESSO DE CONFORMIDADE E PENALIDADES 


Artigo 57º. Os processos de conformidade, com a finalidade de ajustar condutas, cessar práticas, 
obter compromissos de conformidade, apurar irregularidades e aplicar penalidades aos 
Associados, respeitarão os procedimentos específicos a serem estabelecidos, na autorregulação 
do setor e nos demais dispositivos legais aplicáveis, e observarão as seguintes diretrizes: 


a) Obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade e eficiência; 


b) Respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; 


c) Possibilidade de adoção de métodos alternativos de resolução de disputas e 
conflitos; 


d) Atenção à proporcionalidade e à razoabilidade; 


e) Formalidade moderada, necessária à garantia dos direitos dos Associados e à 
resposta efetiva e tempestiva por parte do Instituto; 


f) Preferência por métodos alternativos, negociais e restaurativos de solução de 
conflitos, tais como composição, mediação e arbitragem; 


g) Inexistência de juízo ou tribunal de exceção; e/ou 


h) Transparência e publicidade dos atos, respeitados os direitos fundamentais dos 
Associados e o sigilo legal das informações. 


Artigo 58º. Sem prejuízo de outras penalidades previamente definidas em autorregulação, a 
infração a dispositivos deste Estatuto e o cometimento de atos ilícitos, irregulares, em desacordo 
com os as melhores práticas de governança e de mercado ou, ainda, incompatíveis com o decoro 
ético e profissional sujeitará os Associados às seguintes penalidades: 
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a) Carta de advertência em caráter privado; 


b) Multa; 


c) Advertência pública; 


d) Suspensão da certificação ou do selo conferido pelo Instituto; 


e) Imposição de obrigação de fazer ou de não fazer, que incluirão, dentre outros, o 
compromisso de cessão de prática, o termo de ajustamento de conduta e o 
compromisso de conformidade; e 


f) Exclusão do Instituto. 


Artigo 59º. Compete à Ouvidoria ou, em sua ausência, ao Conselho de Ética e Integridade, e sem 
prejuízo do auxílio técnico dos demais Comitês, receber reclamações, denúncias e notícias de fato 
e, se for o caso, apurar a ocorrência de infrações à autorregulação e elaborar relatório 
circunstanciado, remetendo o processo para decisão e julgamento por parte da Diretoria 
Executiva, respeitando-se a confidencialidade das informações, o contraditório e ampla defesa, 
bem como os direitos da personalidade. 


§1º. Compete à Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho de Ética e Integridade, 
definir o recebimento de reclamações e denúncias, e o procedimento de instauração, instrução e 
julgamento dos processos de conformidade e dos sancionatórios. 


§2º. Os processos de conformidade e os sancionatórios deverão contemplar, no mínimo, dentre 
outros elementos, a descrição dos fatos averiguados e a recomendação de penalidade a ser 
aplicada, assegurado o direito de defesa do Associado, sem prejuízo da oralidade e da 
informalidade do procedimento, de acordo com o que dispuser a autorregulação. 


Artigo 60º. A decisão que importe em penalidade ao Associado deverá ser tomada pela Diretoria 
Executiva ou pelo Conselho Deliberativo, conforme aplicável, cabendo recurso ao Associado. 


§1º. Qualquer Associado poderá ser penalizado, incluindo tendo seus direitos suspensos 
temporariamente, pelo prazo máximo de até 3 (três) anos, ou ser excluído do Instituto por “Justa 
Causa”, assim entendida a prática realizada por um Associado de qualquer das seguintes condutas, 
sem prejuízo do que dispuser a autorregulação: 


a) infração de qualquer disposição estatutária, regimental ou qualquer decisão dos 
órgãos sociais; 


b) qualquer ato que implique desabono ou descrédito do Instituto ou de seus membros; 


c) qualquer ato ou conduta, em nome do Instituto, para tirar proveito patrimonial ou 
pessoal, para si ou para terceiros; 


d) comportamento que importe em efetivo dano ou prejuízo para o Instituto, direto ou 
indireto ou qualquer ato ou conduta considerados reprováveis pelo Conselho de 
Ética e Integridade do Instituto; ou 


e) participação em atividades que contrariem decisões dos órgãos administrativos ou 
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deliberativos. 


§2º. Sem prejuízo do procedimento específico previsto no Artigo 60º, em caso de suspensão (que 
não poderá ser superior ao período de 3 (três) anos) ou exclusão de Associado, ao Associado 
caberá direito de ampla defesa, assegurada apresentação de recurso ao Conselho Deliberativo no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da decisão formulada pela Diretoria. O recurso será apreciado 
pelo Conselho Deliberativo na primeira reunião a ser realizada pelo Conselho Deliberativo após a 
apresentação do recurso. 


Artigo 61º. Caberá à Diretoria Executiva encaminhar ao Conselho Deliberativo o pedido de 
suspensão (que não poderá ser superior ao período de 3 (três) anos), ou exclusão do Associado 
nas hipóteses indicadas no §1º do Artigo 60º. 


§1º. Ao Associado caberá direito de ampla defesa, assegurada apresentação de recurso ao 
Conselho Deliberativo no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do pedido formulado pelo 
Conselho Deliberativo sobre sua suspensão ou exclusão, conforme aplicável. O recurso será 
apreciado pela Assembleia Geral na primeira reunião a ser realizada pela Assembleia Geral após 
a apresentação do recurso. 


§2º. O Associado recorrente estará impedido de votar na Assembleia Geral que deliberar sobre 
seu recurso. 


§3º. A penalidade de exclusão acarretará a inaptidão do Associado para o retorno ao quadro 
social pelo período de 3 (três) anos. 


Artigo 62º. A penalidade de multa não excederá 100 (cem) vezes o valor da maior contribuição 
mensal aplicável ao Associado no momento da ocorrência da infração. 


Artigo 63º. Se a infração cometida exigir ajuste ou regularização de conduta por parte do 
Associado, a Diretoria Executiva assinalará prazo para cumprimento da medida, sob pena de 
agravamento da sanção aplicada. 


Artigo 64º. Nos casos de liquidação judicial ou extrajudicial do Associado, após o trânsito em 
julgado ou a conclusão da liquidação extrajudicial, respectivamente, caberá ao Conselho de Ética 
e Integridade instaurar processo para analisar o caso e, ao entender cabível, recomendar à 
Diretoria Executiva a aplicação de penalidade. 


Artigo 65º. Na hipótese em que autoridade competente, judicial, controladora ou administrativa, 
vier a impor ao Associado, por meio de decisão final, penalidade que resulte no cancelamento, 
suspensão, cassação ou proibição total ou parcial do exercício de atividades consideradas 
necessárias ao ingresso no quadro associativo, caberá ao Conselho de Ética e Integridade 
instaurar processo para analisar o caso e, ao entender cabível, recomendar à Diretoria Executiva 
a aplicação de penalidade. 


CAPÍTULO VI – DO PATRIMÔNIO, RECEITA E DESTINAÇÃO 


Artigo 66º. O patrimônio do Instituto será constituído de bens móveis e imóveis, títulos, valores, 
direitos e recursos financeiros adquiridos ou recebidos sob a forma de doação, legado, subvenção, 
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auxílio ou de qualquer outra forma lícita, devendo ser administrado e utilizado exclusivamente 
para o restrito cumprimento de suas finalidades sociais. 


Artigo 67º. Constituem receitas do Instituto: 


a) taxa a ser paga como condição ao ingresso do Associado no Instituto, cujo valor 
deverá ser, no mínimo, equivalente a 1 (uma) vez o valor total de contribuições 
ordinárias aplicáveis, em período de 12 (doze) meses, à categoria do Associado à 
época de seu ingresso no Instituto (“Taxa de Ingresso”); 


b) contribuições, ordinárias e extraordinárias, de seus Associados; 


c) doações, dotações, legados, subvenções, auxílios e contribuições de pessoas físicas 
ou jurídicas, sejam, ou não, seus Associados, de entidades governamentais ou não 
governamentais, nacionais ou estrangeiras, observado o disposto na alínea (y) do 
Artigo 22º; 


d) receitas do Instituto que se originarem da exploração das atividades inerentes ao seu 
objeto, inclusive eventos, seminários, publicações (cujo resultado será integral e 
necessariamente revertido para a consecução de seu objetivo social); 


e) recursos captados por meio de contratos, patrocínios, convênios ou parcerias, 
públicos ou privados, para a execução de projetos ou ações institucionais; 


f) rendimentos resultantes da aplicação de multas aos Associados ou da gestão de 
seu patrimônio, inclusive decorrentes de aplicações financeiras ou de rendas 
auferidas de seus bens patrimoniais; 


g) proventos do Fundo Patrimonial transferidos para as contas do Instituto, nos 
termos deste Estatuto; 


h) usufrutos que forem constituídos em favor do Instituto; 


i) bens e valores que lhe sejam destinados, na forma da lei, pela extinção de 
instituições similares; e 


j) por outras rendas eventuais. 


§1º. As contribuições periódicas devidas pelos Associados deverão ser fixadas pelo Conselho 
Deliberativo com base em percentual do faturamento bruto do respectivo Associado, 
observando: (i) em qualquer caso, um valor mínimo de contribuição periódica; e (ii) que os 
critérios utilizados entre Associados de um mesmo segmento de atuação sejam idênticos. 


§2º. Ao final de cada exercício social, o Conselho Deliberativo do Instituto deverá aprovar o 
Orçamento Anual do exercício social seguinte. Nessa ocasião, o Conselho Deliberativo deverá fixar 
o limite anual máximo das contribuições a serem realizadas, a qualquer título, por cada categoria 
de Associado de Setor, limite esse calculado a partir da fixação de percentual sobre o valor total 
das despesas previstas no Orçamento Anual aprovado. 


Artigo 68º. A Diretoria Executiva poderá rejeitar as doações e legados que contenham encargos 
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ou gravames de qualquer espécie, ou, ainda, que sejam contrários aos seus objetivos, à sua 
natureza ou à lei. 


Artigo 69º. Em caso de dissolução do Instituto, o respectivo patrimônio será transferido a outra 
pessoa jurídica, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social e que será escolhida em 
Assembleia Geral. 


Artigo 70º. Na hipótese de o Instituto obter e, posteriormente, perder a qualificação instituída 
pela Lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o 
período em que perdurou aquela qualificação, será contabilmente apurado e transferido a outra 
pessoa jurídica qualificada nos termos da mesma Lei, preferencialmente que tenha o mesmo 
objetivo social. 


Artigo 71º. O Instituto adotará práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes a coibir 
a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em decorrência 
da participação nos processos decisórios. 


Artigo 72º. O Instituto não distribuirá entre os seus Associados, conselheiros, diretores, 
empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 
bonificações, participação ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas 
atividades, aplicando-os integralmente na consecução do seu objeto social. 


Artigo 73º. É vedada a concessão de empréstimos a Associados, dirigentes, conselheiros, sendo 
vedada, inclusive, a antecipação de remuneração, se devida. 


CAPÍTULO VII - DO FUNDO DE RESERVA 


Artigo 74º. O Conselho Deliberativo poderá instituir um Fundo de Reserva, composto por ativos 
destinados a garantir a sustentabilidade do Instituto e a manutenção de seu patrimônio para 
permitir a consecução de seu objeto social. 


Artigo 75º. O Fundo de Reserva será segregado dos demais recursos e reservas  do Instituto e 
tem por objetivo a preservação de seu patrimônio, bem como assegurar a integridade do 
Instituto, e poderá ser utilizado sempre que não houver recursos suficientes para o pagamento 
das despesas necessárias à manutenção de suas atividades ou, excepcionalmente, quando 
recomendado pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo, destinar-se-á às 
demais atividades e projetos do Instituto. 


Parágrafo Único. O Fundo de Reserva será formado conforme critério a ser definido 
periodicamente pelo Conselho Deliberativo, com base em estudo de risco a ser realizado pela 
Diretoria Executiva do Instituto, vinculado ao valor de (i) todas as doações, taxas e contribuições 
realizadas pelos Associados, de dotações do próprio Instituto, e (ii) doações de demais pessoas 
físicas ou jurídicas, quando tais doações não forem realizadas a projetos ou programas 
específicos. 


CAPÍTULO VIII – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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Artigo 76º. O exercício social do Instituto começa em 1º de janeiro e termina a 31 de dezembro 
de cada ano civil, quando serão levantadas as demonstrações financeiras. 


Artigo 77º. A prestação de constas do Instituto observará no mínimo: 


a) escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e as 
Normas Brasileiras de Contabilidade; 


b) a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, do 
relatório de atividades e das demonstrações financeiras, incluindo as certidões 
negativas de débitos junto à Receita Federal do Brasil e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, colocando- os à disposição para o exame de qualquer 
cidadão; 


c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o 
caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de termos de parcerias, conforme 
previsto em regulamento; e 


d) o disposto no parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal, para prestação 
de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelo Instituto. 


Artigo 78º. A Diretoria Executiva, no prazo de até 30 (trinta) dias anteriores à data marcada para 
a realização da Assembleia Geral que analisar as contas do Instituto, disponibilizará para consulta 
dos Associados na sede social: 


a) Relatório da administração; 


b) Cópia do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras; e 


c) Parecer do Conselho Fiscal e dos auditores independentes. 


CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 


Artigo 79º. As pessoas físicas ou jurídicas que contribuem para o Instituto com doações ou 
qualquer outro tipo de contribuição pecuniária renunciarão expressamente, por si e seus 
herdeiros e sucessores, no ato de formalização da doação ou contribuição feita, a qualquer tipo 
de reembolso, mesmo em caso de extinção ou liquidação do Instituto. 


Artigo 80º. As referências no presente Estatuto a atos de corrupção e a outros tipos penais 
abrangem os atos ilícitos conforme previamente disciplinados na legislação penal brasileira e na 
autorregulamentação do setor, sendo vedado ao Instituto impor aos Associados qualquer sanção 
ou penalidade sem que haja prévia definição em lei ou na autorregulamentação. 


Artigo 81º. No exercício dos direitos, deveres e obrigações previstos neste Estatuto, na 
autorregulação e nas leis aplicáveis, o Instituto e seus Associados, membros do Conselho 
Deliberativo, Diretores Executivos, consultores, assessores, superintendentes, administradores e 
operacionais, funcionários, prestadores de serviço, colaboradores e terceiros por ela contratados 
se obrigam a: 
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a) Não dar, não receber, não oferecer e não prometer, direta ou indiretamente, 
qualquer bem, valor ou vantagem de qualquer natureza a servidores e/ou 
funcionários e/ou empregados públicos, agentes públicos e políticos, autoridades 
ou a qualquer pessoa a eles relacionada, ou, ainda, a quaisquer outras pessoas, 
empresas e/ou entidades públicas ou privadas, com o objetivo de obter vantagem 
indevida, influenciar ato ou tomada de decisão ou direcionar negócios ilicitamente; 


b) Adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das 
leis anticorrupção e de integridade, com o objetivo de prevenir atos de corrupção 
e anticoncorrenciais, superfaturamento de obras públicas e/ou privadas, fraudes 
coorporativas e licitatórias, lavagem de dinheiro, evasão de tributos, dentre outros 
ilícitos; 


c) Não fazer doações a partidos políticos, a candidatos ou a dirigentes, prepostos ou 
pessoas a ele ligados, em desacordo com a lei eleitoral; e 


d) Manter a confidencialidade sobre documentos, dados e informações próprias e de 
terceiros que venham possuir ou ter conhecimento em razão de sua participação 
como Associado, que possam ser ética, corporativa ou concorrencialmente 
sensíveis, e não utilizar o nome, os símbolos ou as dependências do Instituto para 
qualquer contato, reunião ou troca de informações que possam configurar práticas 
ilegais, anticompetitivas, conluios e/ou arranjos ilícitos. 


Parágrafo Único. A infração ao disposto neste artigo, dentre outras que vierem a ser apuradas, 
constitui falta grave e sujeitará o infrator à responsabilidade civil, criminal, administrativa, 
eleitoral e trabalhista, nos termos das leis aplicáveis a cada caso, e às consequências definidas na 
autorregulação. 


 


Aprovado pelo Conselho Deliberativo do IBRIC em 22 de junho de 2022. 


 


 
 
 
 
 
 
Bruna Rodrigues de Paula Bouissou                Silvia Côrtes de Lacerda Ribeiro                            
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