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REGIMENTO INTERNO DA ONG NARRATIVA DA IMAGINAÇÃO 
 

TÍTULO I 
DA ASSOCIAÇÃO 

 
CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º. Este Regimento é um regramento complementar ao Estatuto da ONG “NARRATIVA DA IMAGINAÇÃO” com 
finalidade de detalhar a organização e os procedimentos internos da entidade. 

 
Art. 2º. Casos omissos devem ser discutidos em Assembleia Geral, registrados em Ata e depois incorporados a este 

Regimento Interno, mediante deliberação por maioria de dois terços dos membros de sua Diretoria e Conselho Fiscal. 

CAPÍTULO II 
VALORES E ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 3º. A Associação para a defesa, promoção e acesso à cultura e educação “NARRATIVA DA IMAGINAÇÃO”, 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, intitulada Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP), é uma instituição educacional atuante na pesquisa, produção, divulgação e aplicação de inovações 
educativas por meio de jogos narrativos cooperativos e linguagens artísticas. 
 
Art. 4º. A ONG atuará conforme suas resoluções internas de: 
 

 Missão: Promover a melhoria na qualidade das relações humanas em espaços educacionais com excelência e 
sustentabilidade 

 Visão: Ser a melhor instituição educacional, promotora e desenvolvedora de jogos narrativos analógicos com 
projetos de qualidade pautados nos critérios da inovação, cultura e valores humanos, sendo referência em 
estratégias de ensino e aprendizagem. 

 Valores: Transparência, conduta, disciplina, integridade, amor. 
 
Art. 5º. Para fins deste Regimento, consideram-se: 
 

I. Órgãos Administrativos: Órgãos constituintes e indissolúveis da instituição: Assembleia Geral, Direção, 
Conselho Fiscal e Conselho Jurídico. 
 

II. Projeto: conjunto de tarefas com fim específico, composto pelos seguintes elementos:  
a. Cronograma: organização da ordem das tarefas em tempo determinado; 
b. Tarefa: Toda e qualquer atividade menor que compõe o projeto, sendo mensurada no cronograma e 

quanto a seu objetivo determinado; 
c. Equipe: conjunto dos envolvidos na execução do projeto; 
d. Finanças: movimento do capital envolvido no projeto; 
e. Documentos: formulários, fotos, vídeos ou qualquer forma de comprovar tanto a execução do projeto, 

quanto relatos acerca de decisões, indicadores, pareceres e análises.     
 

III. Jogos: compreende-se apenas os jogos trabalhados; 
a. RPG: do inglês Role Playing Game, Jogo de Representação de Personagens. Jogo narrativo de 

plataforma Tabletop. 
b. Larp: do inglês Live Action Role Playing, ação ao vivo. Jogo Narrativo com quantidade flexível de 

participantes e espaços. 
c. Cardgame: Estrutura de jogos de cartas competitivo ou cooperativo.  
d. Boardgame: Estrutura de jogos de tabuleiro moderno competitivo ou cooperativo. 
e. Swordplay: prática de esgrima medieval simulada. 

 
PARAGRAFO ÚNICO: Demais jogos não enquadrados nesse contexto serão definidos como brincadeira, esportes, 
jogos online, jogo eletrônicos e passatempos, serão distribuídos entre os programas e setores responsáveis. 
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TÍTULO II 
DA ADMINISTRAÇÃO 

 
CAPÍTULO I 

COMPOSIÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 
Art. 6º. A ONG é composta por número ilimitado de associados, distribuídos segundo Estatuto, que devem ter 
formação e/ou experiência afim às demandas da função que realizarão, podendo ser titulares, voluntários, 
remunerados, cedidos, estagiários, bolsistas ou em outra condição contratual de trabalho ou prestação de serviços 
que se estabeleça formal e administrativamente e que atenda às necessidades da ONG. 
 
Art. 7º. Todos que atuam em nome da Narrativa da Imaginação ou através desta devem fazê-lo em conformidade 
com o CÓDIGO DE CONDUTA DE ASSOCIADO, disposto no site da instituição no menu “Quero Ajudar” e com o 
contrato de voluntariado, bolsista e ou prestação de serviço fornecido pelo setor jurídico segundo o Estatuto. 
 
Art. 8º. A ONG é administrada pelos seguintes Órgãos Administrativos, com sua periodicidade, funcionamento, 
objetivos e atribuições dispostos nesse Regimento, além da determinação estatuária: 

I. Assembleia Geral;  
II. Equipe Executiva;  
III. Conselho Fiscal;  
IV. Conselho Jurídico;  

Art. 9º. Nenhum dos Órgãos Administrativos será remunerado por suas funções. 
 
Art. 10º. A Equipe Executiva e o Conselho Fiscal devem ser pessoas desvinculadas do meio político partidário e/ou 
religioso, comprometidas, atuantes e sensibilizadas com o trabalho desenvolvido, e sintonizadas o estatuto e 
regimento interno. 
 
Art. 11º. A comunicação entre membros da Instituição, seja dentro dos órgãos administrativos ou projetos será 
realizada estritamente por e-mail oficial (comunicação externa) e software de gestão DRONI (comunicação interna).  

 
Art. 12º. Todas as reuniões entre Diretoria e Coordenadores de Projeto deverão ser previamente comunicadas ao 
Conselho Fiscal via software de gestão, com antecedência de sete dias corridos pelo Coordenador responsável.  
 
 

CAPITULO II 
 ADMISSÃO, DEMISSÃO E EXCLUSÃO DE ASSOCIADOS 

 
Art. 13º. Poderão filiar-se somente pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, independente de classe social, 
nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa. 
 
Art. 14º. Admissão de associado titular: a admissão de novos associados titulares, no caso de vacância, será 
realizada por meio de votação com aprovação por dois terços dos membros eleitos, conforme o art.11 do Estatuto. 
 
Art. 15º. Admissão de associado colaborador: Para associados colaboradores, será feita por meio de Edital ou 
Chamada publicados nos canais de comunicação da instituição, seguidos de avaliação de currículo e entrevista. 

 
Art. 16º. Para seu ingresso e certificação de vínculo, o interessado que passar pela seleção de Edital deverá 
preencher o contrato de voluntariado emitido pelo setor jurídico, com as especificidades de função, em duas vias de 
igual teor, sendo uma mantida com o voluntario e outra enviada à Equipe Executiva. 

  
Art. 17º. É direito do associado demitir-se do quadro, quando julgar necessário, desde que não esteja em débito com 
suas obrigações associativas, protocolando seu pedido por meio de carta de desligamento, assinado por um membro 
da Equipe Executiva,  
 
Art. 18º. O desligamento compulsório de qualquer Associado da Instituição também poderá ser feito por emição de 
carta de desligamento pela equipe executiva, em caso de:  
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I. Depredação do patrimônio social; 
II. Violação do estatuto social; 
III. Difamação da Associação, de seus membros ou de seus associados; 
IV. Atividades contrárias às decisões das Assembleias Gerais; 
V. Comportamentos ilícitos; 

VI. Uso da Instituição para fins particulares; 
VII. Aceitação de cargo ou função incompatível com o exercício do cargo que exerce na Associação. 
VIII. Automaticamente após a ausência de suas atribuições durante o período de 15 dias corridos, nos termos do 

Estatuto, sem a devida justificativa plausível à Diretoria ou responsável, em reunião ordinária ou e-mail 
oficial do secretário. 

 
CAPÍTULO III 

DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS 
 

Seção I - Assembleia Geral 
 

Art. 19º. A Assembleia Geral compõe-se pelo conjunto de associados em pleno gozo de seus direitos, possuindo, 
além das determinações estatuárias, as seguintes atribuições: 
 

I. Aprovar alteração do Estatuto, Regimento Interno e Regimento Interno do Conselho Fiscal; 
II. Deliberar acerca de e aprovar procedimentos específicos e os instrumentos em que serão formalizados. 

 
Art. 20º. A aprovação da Pauta da assembleia será feita pela equipe executiva. Em seguida haverá a chamada com 
antecedência mínima de 10 dias.  
 

Seção II – Equipe Executiva 
 

Art. 21º. A Equipe Executiva, eleita a cada quatro anos, compõem-se por Presidente, Tesoureiro e Secretário, sendo 
que a eles competem, além das disposições estatuárias, as seguintes funções: 
 
Presidente 

I. Convocar as reuniões da Equipe Executiva; 
II. Avaliar a submissão de projetos internos quanto à viabilidade e adequação aos valores e missão da ONG; 
III. Agendar a confraternização anual da instituição com todos os membros associados. 

 
Tesoureiro  

I. Organizar a prestação de contas do dia primeiro de dezembro até dia quinze de dezembro em formato de 
relatório financeiro-administrativo-contábil, segundo orientação do escritório de contabilidade contratado. 

II. Dispor a prestação de contas publicamente no DRONI até a segunda semana fevereiro; 
III. Se responsabilizar por manter contato com o contador por e-mail institucional e visita presencial na 

primeira semana do mês, publicando atualizações dessas atividades no software DRONI. 
 
Secretário 

I. Receber por e-mail institucional documentos referentes à admissão e desligamento de membros 
II. Receber a submissão de Projetos Internos  

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Todos os documentos sob guarda do Tesoureiro devem ser originais e mantidos pelo 
prazo mínimo de 5 anos ou de acordo com o código de classificação de documentos de arquivo para a 
administração pública: atividades-meio e a tabela básica de temporalidade e destinação de documentos de 
arquivo relativos às atividades-meio da administração pública, aprovadas pela Resolução nº 14 do CONARQ. 

 
 

Seção III - CONSELHO FISCAL 
 

Art. 22. O Conselho Fiscal, com mandato coincidente com mandato da Equipe Executiva, eleito de forma direta, 
compõem-se por no mínimo um associado, sendo este responsável por montar comissões de avaliação, caso julgue 
necessário nos termos do Estatuto. 
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Art. 23º. Além das disposições estatuárias, o Conselho possui as seguintes funções: 
 

I. Fiscalizar a conduta da diretoria, voluntários, programas, projetos e setores se pautando nas normas do 
regimento interno, estatuto e junto a missão e visão da instituição;  

II. Quando formada comissão, reunir-se mensalmente, com quórum mínimo de 2/3 de seus membros. 
III. Avaliar projetos e tarefas semanalmente, por meio do software Droni, determinando ajustes, melhorias ou 

revisões junto aos apontamentos da diretoria. 
 
Art. 23º. Ao conselho fiscal é restrita a atuação no conteúdo dos campos de pesquisa e em publicações (livros, jogos 
e revista) visto a peculiaridade destes, pois envolvem produção, autoria e registro. 
 
Art. 24º. O Conselho pode ser acionado pela equipe executiva ou coordenadores de projeto sempre que necessario. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: No caso de denúncia, afastamento do dever no período de 15 (quinze) dias ou não 
cumprimento das normas do Regimento Interno, qualquer membro do conselho fiscal deverá prestar contas ao setor 
jurídico, que determinará o procedimento legal. 
 
 

Seção IV - CONSELHO JURÍDICO 
 

Art. 25º. Nomeia-se o Conselho Jurídico o setor consultivo e fiscalizador das atividades do Conselho Fiscal, 
composto de Associados com registro na Ordem dos Advogados do Brasil, com as seguintes funções além das 
determinações estatuárias. 
    
Art. 26º. Cabe ao setor jurídico externamente gerir o núcleo de assistência jurídica, mediando comunidade externa e 
universitária com autonomia e responsabilidade, exclusivamente, para a vara de família, direito do consumidor e 
trabalho de acordo com a necessidade analisada no bairro Lagoinha por meio de mapeamento jurídico, assim como 
prestar serviço a terceiros que estejam alinhados aos projetos e ações da instituição, devidamente registrados por 
contrato; 
 
Art. 27º. O setor jurídico também se responsabiliza por palestras, aulas, cursos, workshops e atividades voltadas a 
educação jurídica e cidadania voltada para crianças, jovens, pais e idosos, estabelecendo seu currículo próprio; 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Quando convocado pelo conselho fiscal, o setor jurídico deve selecionar um número ímpar de 
membros para compor um Conselho Jurídico, voltado a apreciação de casos que careçam de ação judicial. 
 
Art. 28º. fica disposto na sede da instituição uma sala para fim de atendimento ao público exclusivo ao setor jurídico 
nos dias delimitados em cronograma semestral.  
 

 
TÍTULO III 

DOS PROJETOS 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A instituição realiza todas as suas funções de atendimento à comunidade por meio de 
Projetos, que podem ser submetidos por qualquer Associado para apreciação da Diretoria, de acordo com o software 
Droni, contendo documentação escrita envolvendo obrigatoriamente escopo, objetivo, duração, cronograma, 
metodologia, estratégia de captação de recursos, registros áudio-visuais  e documentação. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O setor de marketing não se caracteriza como projeto sendo  uma equipe de apoio que 
visa comunicação externa da instituição promovendo suporte de divulgação, marketing e propaganda aos projetos 
por meio de estratégias áudio-visuais. 
 
 

CAPÍTULO I 
GESTÃO E OPERAÇÃO DOS PROJETOS 

 
Art. 29º. Cada Projeto terá uma equipe própria com um único coordenador, responsável pela gestão dos projetos da 
instituição em sua área de atuação, a fim da realização da função do Projeto. Possuindo as seguintes atribuições: 
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Direitos 
I. Divulgar o projeto e suas ações junto ao setor de Marketing pelo site, fanpage e arte; 
II. Levar um convidado à reunião mensal com a diretoria, sendo da comunidade externa, bolsista ou 

voluntário; 
III. Requerer orientação da Direção; 
IV. Gerar parcerias benéficas a seu Projeto; 
V. Convocar novos voluntários, de acordo com as normas do Regimento interno, até o teto de 12 pessoas; 

VI. Receber certificação pela função, após 12 meses de exercício; 
VII. Receber condições necessárias para a execução da função de acordo com a estrutura do Projeto. 

 
Deveres 

I. Orientar, coordenar e acompanhar a gestão dos seus projetos; 
II. Dispor todas as tarefas do projetos semanalmente no software Droni; 
III. Promover estratégias de captação de recursos de acordo com suas demandas; 
IV. Capacitar sua equipe ou criar ferramentas para tal; 
V. Reunir quinzenalmente com sua equipe para revisar suas ações;   

VI. Reunir mensalmente com a Direção para informes, orientações e feedbacks; 
 

 
Art. 30º. Cada projeto poderá manter uma equipe de profissionais com conhecimentos e habilidades específicos que 
promovam o desenvolvimento básico do projeto. Possuindo as seguintes atribuições: 
 
Diretos 

I. Requerer orientação do gestor do projeto; 
II. Informar possíveis parcerias benéficas ao gestor do projeto; 
III. Receber certificação pela função, após 12 meses de exercício; 
IV. Receber condições necessárias para a execução da função de acordo com a estrutura do programa. 

 
Deveres 

I. Realizar tarefa de acordo com orientação do Gestor; 
II. Dispor de tempo hábil ao serviço; 
III. Informar com 24 horas de antecedência no caso de ausência;  
IV. Divulgar de projetos e ações junto ao setor de Marketing; 

 
CAPÍTULO II 

FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 
 

Art. 31º. A fiscalização do andamento de cada projeto será realizada por meio do software Droni, podendo o 
conselho fiscal criar tarefas que auxiliem o processo avaliativo; 
 
Art. 32º. Todos os projetos devem ser cadastrados adequadamente no software DRONI, com a inclusão de um 
membro do Conselho Fiscal dentro do grupo do Projeto. 
 
Art. 33º. Realizar-se-ão reuniões semanais, virtuais ou presenciais, entre os Coordenadores e os demais integrantes 
da Equipe do Projeto, a fim de revisar o andamento do projeto e execução das ações programadas para cada 
semana. 
 

TÍTULO III 
DOS RECURSOS 

 
CAPÍTULO I 

CAPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO 
 

Art. 34º. O funcionamento da ONG sustenta-se financeiramente a partir de adequada gestão de toda e qualquer 
verba que represente receita institucional, devendo esta receber tratamento legal, normatizado e técnico em seu 
processamento. 
 
Art. 35º. Em cada Projeto, após o custeio de materiais e bolsas com os recursos provenientes de sua estratégia de 
captação, o montante restante será revertido para o caixa da NARRATIVA DA IMAGINAÇÃO, promovendo um fundo 
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para om projeto, para avaliação e redistribuição segundo a demanda da instituição.   
  
Art. 37º. Todo recurso será gerido pelo tesoureiro, realizando os repasses necessários de acordo com as normas do 
estatuto e decisões da Equipe Executiva, sendo que o repasse de bolsas se dará nos termos do Estatuto. 
 

CAPÍTULO II 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
Art. 38º. Prestação de Contas é o procedimento executado pela tesouraria em que se analisa e se avalia a 
regularidade jurídica e fiscal da mesma, a partir da análise e avaliação da execução dos trabalhos da ONG. 
 
Art. 39º. A prestação de contas deverá conter elementos que permitam avaliar o andamento dos Projetos ou concluir 
que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a 
comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas. 
 
Art. 40º. Ao lidar com recursos públicos, a Prestação de Contas observará, além da previsão estatuária: 

I. A concordância com as regras previstas na Lei 13.019 de 2014. 
II. Os manuais específicos fornecidos pela administração pública às organizações da sociedade civil. 
III. Regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições 

e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no termo de colaboração ou de 
fomento. 

 
Art. 41º. A Prestação de Contas deve abarcar, em relação a cada Projeto: 

I. Objeto e relatório de execução do objeto contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o 
cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados; 

II. Indicadores; 
III. Metas; 
IV. Orçamento; 
V. Rendimento de Ativos; 

VI. Demonstração de cada despesa, com seu respectivo documento comprobatório; 
VII. relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento, com a descrição das 

despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de 
descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.     

 
Art. 42º. Caso os trabalhos perdurem por mais de 01 (um) ano, a prestação de contas deverá ser apresentada ao fim 
de cada exercício financeiro (anual), para fins de monitoramento do cumprimento das metas do objeto. 
 
Art. 43º. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a entidade 
deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Escritório Contábil, empresa que presta serviço de contabilidade a instituição deve ser 
paga mensalmente ou anualmente a partir de junho.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A instituição deverá a priori realizar pagamentos apenas por transferência, sacando 
apenas no caso de boletos que não possam ser pagos em agências da Caixa Econômica Federal. Recordando que 
para todo e qualquer serviço prestado deve-se emitir recibo de acordo com o sistema de Recibo Online 
(http://reciboonline.com/recibo-sem-logo/) a partir de 01/08/2017 
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