
REGIMENTO DA REDE ENCENA SALVADOR 

CAPITULO I 

DA DENOMINAÇÃO, CARATER, DURAÇÃO, SEDE E FORO: 

Art. 1º A entidade representativa Rede Encena, pessoa jurídica de direito privado é uma 

entidade civil, sem fins lucrativos, criada em...         Regendo-se pelo presente regimento. 

Art. 2º A duração da entidade é por tempo indeterminado. 

Art. 3º A entidade não tem sede própria, porém até o presente momento, conta com a 

colaboração de espaços culturais com teatros da cidade de Salvador. 

Art. 4º Fica eleito o foro da Cidade do salvador- BA, para dirimir quaisquer assuntos 

relacionados à entidade. 

CAPITULO II 

DAS FINALIDADES 

Art. 5º A entidade tem como finalidades: 

1. Implementar ações que proporcionem a crianças, adolescentes, jovens, mulher e 

famílias o crescimento, formação e interação na sociedade.  

2. Aprimorar a fundamentação teórica e prática dos artistas das comunidades, visando 

promover o crescimento artístico coletivo dos grupos, artistas e associados ao 

movimento social através de cursos, oficinas, palestras, seminários e work shopping. 

3. Implementar ações que proporcionem aos associados e a comunidade onde estão 

inseridos, o conhecimento de cidadania, através de festivais e mostras artísticas. 

4. Estimular a integração entre os grupos associados por meio de encontros quinzenais e 

troca de informação entre os mesmos, tanto presenciais quando por redes sociais. 

5. Estimular e apoiar as manifestações artísticas em favor da continuidade da rede e de 

seus associados. 

6. Defender os interesses referentes às atividades culturais, políticas em editais e 

projetos dos associados e da comunidade. 

7. Incentivar a educação e a cultura em todas as suas formas. 

 

CAPITULO III 

DOS ASSOCIADOS: ADMISSÃO, DESLIGAMENTO E EXCLUSÃO 

Art. 6º Os artistas da rede devem ser cadastrados e os mesmos cadastros devem ser 

atualizados caso haja alguma modificação de entrada e saída de membros nos grupos.  

Art. 7º Constituem-se fundadores as pessoas maiores de 18 anos que participam na presente 

data de fundação do projeto e assim este regimento ao seu final. 



Art. 8º Para admissão serão membros efetivos da entidade, todas as pessoas físicas e jurídicas 

que obtém aprovação de seu nome pela diretoria. Sendo necessário preenchimento da ficha 

cadastral para grupos, artistas e movimentos de teatro comunitário, com atuação mínima de 2 

anos com no mínimo 1 espetáculo.  

Art. 9º Podem entrar na Associação, as pessoas que de uma forma ou de outra estejam ligadas 

a finalidade de promover o desenvolvimento artístico e cultural e que concordem com as 

disposições deste regimento. 

Art. 10º O desligamento dar-se a pedido do associado, mediante carta dirigida ao presidente 

da entidade, não podendo o mesmo ser negada, desde que o associado esteja com seus 

compromissos quitados e comprovados, pois caso o mesmo deseje um retorno posterior, será 

necessários estar em dia, sendo esse prazo mínimo de retorno em 2 anos. 

Art.11º O desligamento será efetivo pela diretoria após aprovação da assembléia ao associado 

que infringir qualquer disposição regimentar depois de o infrator ter sido notificado por 

escrito. 

Parágrafo Primeiro – O atingido poderá recorrer à assembléia geral dentro do prazo de 30 

(trinta) dias contados da data do recebimento da notificação. 

Parágrafo segundo - O recurso terá efeito suspensivo até a realização da primeira assembléia 

geral, na qual o assunto será incluído na ordem do dia de convocação.  

Art. 12º A exclusão do associado ocorrerá por morte da pessoa física, por incapacidade civil 

não suprida ou ainda por dissolução da entidade/por não conformidade ao capitulo IV. 

Art. 13º A admissão, desligamento ou exclusão se tornará efetiva mediante termo lavrado no 

livro (ou ficha de matrícula) assinado pelo presidente da entidade e pelo associado. Caso o 

mesmo se recuse assinar, três testemunhas podem fazer. 

Art. 14º Os deveres do associado estão suspensos para todos os desligados e excluídos até que 

sejam aprovadas, pela assembléia geral, as contas do exercício em que se deu afastamento. 

CAPITULO IV 

DOS DEVERES E DIREITOS DOS ASSOCIADOS 

Art. 15º  É dever do associado, também denominado de membro da entidade: 

1. Cumprir e fazer cumprir as determinações do presente regimento e das instruções, 

ordens e deliberações que emanarem da diretoria e da assembléia geral. 

2. Aceitar e desempenhar com zelo e dedicação as funções dos cargos para os quais 

foram eleitos ou nomeados. 

3. Ter participação de no mínimo 60% das atividades anuais da rede e cumprir todos os 

compromissos assumidos para a entidade. 

4. Promover ou contribuir para a união, harmonia e solidariedade entre os membros da 

entidade, com princípios éticos e morais. 



5. Publicar, divulgar a logo da rede em todo material das atividades desenvolvidas pelos 

grupos e associados. 

6. Comparecer às reuniões da assembléia geral. 

7. Cuidar dos interesses da entidade, prestando-lhe serviços que contribuam para o 

desenvolvimento e bom funcionamento. 

8. Contribuir com atividades como oficinas work shopping, seminários, palestras e cursos, 

durante o ano como contrapartida. 

9. Repassar um percentual correspondente a 10% dos valores adquiridos por meio de 

atividades promovidas pela rede, caso haja remuneração. 

10. Pagar a entidade as contribuições estabelecidas neste regimento e outras aprovadas 

em assembléia geral. 

Art. 16º  É direito do associado, desde que esteja em dia com os deveres deste regimento. 

1. Para qualquer cargo administrativo, podem ser votados a partir de 2 anos de 

associado. 

2. O exercício do voto deverá ser presencial. 

3. Propor as medidas que julgar necessária aos interesses da rede. 

4. Reclamar perante a diretoria medidas que visem corrigir infrações no regimento, com 

recursos à assembléia geral. 

5. Saber que a entidade não remunera os membros de sua diretoria, não distribui lucros, 

vantagens, dividendos, bonificações a dirigentes, associados ou  mantenedores sob 

recursos adquiridos por editais ou patrocínio. 

6. A entidade não pode contratar nem dirimir nenhuma pessoa, com direito empregatício  

nem será considerada empregadora.  

7. A entidade deve ser administrada por associados altruístas através do colegiado. 

CAPITULO V 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 17º  São órgãos da administração: 

1. Assembléia Geral 

2. Diretoria 

3. Conselho Fiscal 

Art. 18º - Assembléia Geral é soberana autônoma, devendo reunir-se ordinariamente, duas 

vezes por ano para: 

1. Apreciar e votar sobre as contas e relatórios da diretoria os quais deverão estar com 

parecer do conselho fiscal. 

2. Reunir-se com a diretoria e conselho fiscal quando convocada ou extraordinariamente. 

 

Art. 19º As assembléias gerais, sejam ordinárias ou extraordinárias, serão notificadas aos 

associados com antecedência mínima de 06(seis)dias, por meio de email, oficio e mural de 

aviso afixado. 



Art. 20º As assembléias serão instaladas em primeira convocação, com presença mínima de 

50% dos associados, e em seguida não havendo comum a segunda convocação com qualquer 

número de associados.  

Art. 21º As assembléias serão dirigidas pelo presidente o qual escolherá entre os presentes, o 

secretário que lavrará a ata. 

 

Art. 22º Compete à Assembléia Geral 

1. Eleger, empossar ou destituir toda diretoria e conselho fiscal da entidade a cada biênio 

ou extraordinariamente, sendo os membros passíveis de reeleição por mais um 

mandato. 

2.  Aprovar as contas apresentadas pelo presidente, referente ao exercício findo. 

3. Resolver os casos omissos neste estatuto. 

4. Resolver as questões suscitadas pelos sócios  e os assuntos em pauta. 

5. Reformar ou dissolver o presente estatuto, no momento em que seja necessário. 

6. Aprovar o regimento interno da entidade, cumprir e fazer cumprir o presente 

regimento. 

 

 Art. 23º Competência privada da assembléia geral: Eleger e destituir administradores; aprovar 

contas; alterar o regimento.  

Art. 24º Nas assembléias gerais serão lavradas Atas pelo secretário, em livro próprio, aberto e 

assinado pelos sócios presentes. 

CAPITULO VI 

DA DIRETORIA 

Art. 25º A diretoria será composta de: 

1. Presidente 

2. Vice-Presidente 

3. Secretário 

4. Tesoureiro 

 

Art. 26º A diretoria é eleita por 2 anos prorrogáveis por mais 2 anos caso não haja chapa para 

2º eleição, exercendo por mais 1 ano apenas.  

Art. 27º A diretoria exerce seu mandato até a posse da nova diretoria mesmo que vencido o 

seu prazo, não podendo este ultrapassar (30) dias. 

Art. 28º A diretoria compete: 

1. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste regimento e deliberações da assembléia. 

2. Reunir-se ordinariamente uma vez por mês, extraordinariamente quando necessário. 



3. Tomar conhecimento dos balancetes feitos pela tesouraria, verificando sua exatidão, 

após o parecer do conselho fiscal, e dar conhecimento aos associados através de edital 

afixado em locais visíveis aos membros. 

4. Receber por inventário, com a data da posse, os bens e fundos da entidade, pelos 

quais ficará solidariamente responsável; 

5. Aplicar aos associados infratores as penalidades previstas no regimento 

6. Encaminhar anualmente, para aprovação da assembléia, as contas referentes ao 

exercício findo, devidamente acompanhadas do parecer do conselho fiscal, 

apresentando relatórios dos fatos ocorridos durante sua gestão. 

7. Apresentar ao conselho fiscal todos os livros e documentos que forem requisitados 

para exames. 

Art. 29º Ao presidente compete: 

1. Representar  a rede ativa e passivamente na área cultural. 

2. Cumprir e fazer cumprir o presente regimento; convocar, abrir, presidir e encerrar as 

reuniões da diretoria, exercendo o voto de qualidade, quando ocorrer empate nas 

votações. 

3. Convocar  assembléias gerais. 

4. Assinar com o secretário as atas e todas as correspondências da entidade. 

5. Autorizar pagamento de todas as despesas da entidade mediante aprovação do 

conselho e com assinatura em conjunto com tesouraria. 

6. Apresentar aos membros da rede o relatório anual sobre as atividades da entidade 

acompanhadas do balanço, previamente aprovado pelo conselho fiscal. 

Art. 30º Ao vice-presidente compete: 

a) Substituir o presidente nas suas faltas e/ou impedimento, intercorrências, observando 

a competência deste e auxiliá-lo nas suas atribuições  sendo que qualquer decisão 

comunicada com 24h de antecedência ao presidente em exercício sendo que o mesmo 

deve retornar com o prazo de 24h. 

 

Art. 31º Ao secretário compete: 

a) Ler em sessão ata expediente e as cédulas apuradas das eleições quando for o 

caso. 

b) Assessorar a diretoria na elaboração dos planos e relatórios de atividades. 

c) Acompanhar as reuniões de diretoria e assembléia geral levando as 

respectivas atas. 

d) Remeter ao presidente, tudo que estiver resolvido em assembléia geral para 

devida execução. 

e) Receber, responder e expedir as correspondências da entidade e registrá-las 

em livro próprio. 

 

 



Art. 32º Ao tesoureiro compete: 

a) Efetuar pagamento e recebimento. 

b) Manter sobre sua guarda e responsabilidade, o dinheiro, títulos e escritos 

pertencentes a esta rede. 

c) Manter em livro o movimento financeiro. 

d) Encerrar o ano financeiro da entidade até o ultimo dia útil de atividades do ano. 

e) Abrir, movimentar, endossar, pagar, assinar cheques, recibos, títulos e encerrar contas 

bancarias, juntamente com o presidente, fornecendo à diretoria e ao conselho fiscal 

todo andamento dos processos. 

f) Apresentar mensalmente a diretoria balancete do mês anterior acompanhados dos 

respectivos comprovantes das despesas e dos saldos em caixa. 

 

 

CAPITULO VII 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 33º  Ao Conselho Fiscal compete: ser composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) 

suplentes, efetivos pela assembléia, com mandato de 4 (quatro) anos, sem direito a 

remuneração. 

a) Fiscalizar a contabilidade, através de prestação de contas a diretoria em exercício. 

b) Emitir parecer sobre as prestações de contas no término de cada ano social. 

c) Comparecer ás reuniões quando  convocados pela diretoria. 

CAPITULO VIII 

DAS ELEIÇOES 

Art. 34º A eleição para diretoria e para conselho fiscal, será realizada através de voto direto, 

aberto aos membros/associados da rede, de forma democrática, exclusivo aos colaboradores 

presentes a assembléia geral ordinária, que estejam em dia conforme capitulo IV. 

Art. 35º Os candidatos deverão registrar-se em chapa com antecedência de no mínimo 15 dias 

da eleição conforme capitulo IV Art. 14º. 

Art. 36º Todos os  candidatos devem estar em dia para que a chapa possa ser registrada. 

Art. 37º Reunidos os associados em assembléias, o presidente pedira que a  mesa designe dois 

mediadores que tomarão assento a mesa procedida à leitura da ala de sessão anterior,  o 

secretário da entidade por ordem do presidente, fará a chamada pelo livro de presença 

iniciando a votação. 

Art. 38º As votações serão por voto aberto e não permitido uso de procuração no exercício do 

voto, só podendo votar os membros que tiverem assinado a lista de presença da assembléia. 



a) Qualquer denuncia que for suscitada na votação deverá ser imediatamente resolvida 

pela assembléia geral. 

b) A contagem dos votos se iniciará ás 17:05h do dia da eleição e será composta por um 

representante de cada chapa. 

c) Apurada a eleição, o presidente proclamará os novos eleitos mandando que o 

secretário lavre a ata de eleição. 

d) No caso de renuncia ou falecimento de qualquer membro da diretoria ou conselho 

fiscal antes da posse do cargo para o qual foi eleito, a diretoria convocará assembléia 

geral extraordinária para preenchimento do cargo no prazo de 10 (dez) dias. 

 

Art. 39º O Patrimônio da entidade constitui-se de: 

a) Dos bens, móveis, imóveis, semoventes que venham a ser adquiridos. 

b) Das contribuições espontâneas. 

c) Dos saldos eventuais verificados em balanço. 

d) Patrocínios ou recursos eventualmente fornecidos por pessoas físicas ou jurídicas. 

Art. 40º Os recursos econômicos e financeiros da entidade são provenientes de:  

1. Rendas ou rendimentos de seus bens e serviços. 

2. Auxílios, subvenções e doações de pessoas físicas e/jurídicas. 

Parágrafo Único - O patrimônio pode ser aumentado por todos os títulos legítimos de 

aquisição e posse. 

Art. 41º Anualmente no ultimo dia útil do ano, será encerrado balanço patrimonial, e 

acompanhado das respectivas demonstrações contábeis financeiras da entidade. 

Art. 42º A entidade manterá a escrituração de suas receitas, despesas, desembolsos, em livros 

revestidos de todas as formalidades legais vigentes no país que se assegurem a sua exatidão e 

de acordo com as exigências específicas do direito. 

 

CAPITULO X 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITÓRIAS: 

Art. 43º Os casos omissos ou duvidosos deste regimento serão resolvidos pela maioria dos 

associados através de assembléia geral. 

Art. 44º A entidade não remunera, nem concede vantagens, lucros ou benefícios por qualquer 

forma ou titulo a dirigentes, conselheiros, benfeitores, associados, mantenedores ou 

equivalentes, sob nenhuma forma. 

Art. 45º A entidade aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado 

operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território 

nacional e internacional. 



Art. 46º As disposições do presente regimento poderão ser contempladas por regulamento, 

resoluções e instruções laboradas pela diretoria. 

Art. 47º A entidade não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela 

do seu patrimônio, salvo em conformidade com capitulo IV. 

Art. 48º A reforma deste regimento somente será feita no todo ou em parte, por voto de 50% 

do total de sócios presentes a reunião da entidade, especialmente convocada para tal fim, em 

assembléia geral com 50% do quadro. Caso não haja quórum, uma segunda convocação será 

feita e a alteração se dará com qualquer número de participante associado. 


