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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE STARTUPS E EMPREENDEDORES 
DIGITAIS  “ASTEPS” 

 
CAPÍTULO I 

DA SOCIEDADE, DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, TEMPO DE DURAÇÃO, 
EXERCÍCIO SOCIAL E OBJETIVOS SOCIAIS. 

. 
Art. 1º – A ASSOCIAÇÃO DE STARTUPS E EMPREENDEDORES DIGITAIS, 
também designada pela sigla ASTEPS, fundada em 18 de outubro de 2012, com sede 
e foro jurídico na cidade de Brasília-DF no endereço SRTV/SUL QUADRA 701 
CONJUNTO L BLOCO 02 N 30 SALA 417 PARTE C 42 - CEP 70.340-906 é uma 
sociedade civil, pessoa jurídica de direito privado de âmbito distrital, criada na forma 
jurídica de Associação, de acordo com o Código Civil Brasileiro, sem fins lucrativos, 
econômicos, político-partidários ou religiosos, com personalidade distinta de seus 
associados, constituída por STARTUPS, desenvolvedoras de games, empresas 
digitais e profissionais que atuam no setor, a qual passa a reger-se pelo presente 
estatuto, pelas leis aplicáveis, por normas internas e normas legais pertinentes. 
 
§ 1°. Para fins estatutários define-se STARTUPS como qualquer projeto ou empresa 
com baixo custo, escalável e com alto potencial de lucro e crescimento em um curto 
período de tempo  
 
§ 2° A associação tem número ilimitado de associados, prazo de duração por tempo 
indeterminado e exercício social coincidente com o ano civil. 
  
§ 3°. A associação poderá vincular-se a outras entidades afins, para atender seus 
objetivos estatutários, desde que aprovado pela Diretoria ou Assembleia geral. e 
devidamente registrado em ata. 
 

Art. 2·. A ASTEPS é o órgão coordenador dos interesses comuns dos associados, 
tendo, dentre outras as seguintes finalidades: congregá-los representá-los, orientá-los e 
incentivá-los de forma que, no desdobramento das respectivas atividades, programas 
ou planos de ação, possam alcançar seus objetivos. 
 
Art. 3º - São objetivos da ASTEPS,  
 

I. Representar e defender os interesses dos associados; 
II. Promover e apoiar o desenvolvimento dos associados através de sua 

profissionalização e capacitação 
III. Mapear o mercado de STARTUPS e empresas digitais de Brasília para torná-

los visíveis aos demais mercados, além de disponibilizar informações sobre 
este mercado para seus associados; 

IV. Atuar junto aos poderes públicos em questões de interesse do mercado de 
STARTUPS e empresas digitais de Brasília 

V. Congregar os segmentos que compõem o mercado de STARTUPS e 
empresas digitais e criar oportunidades com mentores e investidores para 
seus associados 

VI. Propor ou sugerir ao poder público medidas que visem incentivos fiscais, 
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tributários e pela adoção de leis e regulamentos que facilitem o 
aperfeiçoamento e progresso do setor, 

VII. Viabilizar politicamente os projetos de interesse da classe, bem como pleitear 
junto aos órgãos governamentais e/ou outras instituições, assuntos de 
interesses dos associados; 

VIII. Promover e veicular todo tipo de prestação de serviços aos seus associados, na 
medida em que tais serviços venham a se tornar necessários; 

IX. Colaborar com a aplicação e o aprimoramento da legislação, políticas publicas e 
iniciativas privadas relativas à área de STARTUPS; 

X. Orientar e apoiar políticas de formação e ocupação, zelando pela ética 
profissional do setor; 

XI. Firmar acordos, convênios e contratos de cooperação técnica e financeira, bem 
como de parcerias com entidades de classes, bancos, instituições públicas e 
privadas, nacionais e internacionais, destinados ao desenvolvimento da 
associação e de seus associados e demais áreas que venham a ser de 
interesse para solidificar e expandir os STARTUPS e projetos de inovação. 

XII. Representar os associados nos eventos nacionais e internacionais e exercer 
atribuições que porventura lhes sejam delegadas pelos associados ou outros 
órgãos; 

XIII. Organizar, colaborar, realizar estudos, seminários, reuniões, congressos, cursos 
profissionalizantes e outros eventos vinculados ao seu objetivo, promovendo 
intercâmbio e conhecimentos na área de atuação, visando também qualificar a 
mão de obra, preservar a qualidade técnica e profissional dos recursos humanos 
que atuam no setor, inclusive certificando os profissionais habilitados; 

XIV. Incentivar ações coletivas de interesse dos associados; 
XV. Criar veículos de comunicação em diversas mídias, coordenar a publicação de 

livros, revistas, jornais, folders, sites e organizar acervo técnico, normas, 
padrões, código de ética e trabalhos de interesse à prática profissional de seus 
associados;  

XVI. Elaborar estudos técnicos que contribuam para definir, organizar e implantar 
políticas para o setor de STARTUPS; 

XVII. Programar, coordenar, executar e acompanhar ações e projetos, visando 
atender aos interesses dos associados; promover o intercâmbio de técnicas e de 
conhecimentos entre os associados; 

XVIII. pleitear junto ao GDF, governos estaduais e governo federal e outras 
instituições, área para a construção da sede da associação, bem como para as 
empresas associadas desenvolverem suas atividades 

XIX. elaborar uma política de marketing conjunta podendo gerar um selo/logomarca 
dos serviços ou produtos ofertados pelos associados, bem como a certificação 
da qualidade dos mesmos; 

XX. colaborar com a aplicação e o aprimoramento da legislação relativa à área da 
informática e ao controle do meio ambiente; 

XXI. elaborar estudos técnicos que contribuam para a definir, organizar e implantar 
uma política para o setor de STARTUPS no DF; 

XXII. Contribuir para o levantamento, organização e difusão de informações 
socioeconômicas que garantam o fortalecimento do setor de STARTUPS e 
empresas digitais; 
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XXIII. Mobilizar a competência e o esforço de técnicos, pesquisadores empresas e 
entidades públicas e privadas, universidades e institutos tecnológicos e de 
pesquisa em favor do desenvolvimento dos setores ligados aos objetivos 
estatutários; 

XXIV. Incentivar e apoiar programas e projetos de educação ambiental, de economia 
de energia, que levem a sociedade a adquirir consciência ecológica, traduzida 
na busca da melhoria de qualidade de vida; 

XXV. Incentivar a compra conjunta entre os associados no sentido de obter maior 
poder de barganha, preços, prazos e outras vantagens; 

XXVI. Construir um site para divulgação dos serviços e produtos ofertados pelas 
empresas filiadas 

XXVII. Pleitear junto ao GDF, governos estaduais e outros órgãos permissão para 
realização de eventos, feiras, comemorações e datas festivas; 

XXVIII. Realizar outras atividades condizentes com os objetivos da associação. 
 
§ 1º. É vedada a utilização do nome da associação e da sua sede social para fins não 
previstos nos objetivos estatutários, bem como para campanhas ou promoções que 
não sejam de interesse da maioria dos associados; 

§ 2° - É compromisso da associação zelar pela valorização e dignidade do profissional 
que atua na área de Statups, games e empresas digitais  no exercício de sua atividade. 

§ 3º. No desenvolvimento de suas atividades, associação observará os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência. 

§ 4°. A associação atuará na promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos 
humanos, da democracia, da proteção do meio ambiente e de outros valores 
universais. 

§ 5° A associação não fará qualquer distinção de nacionalidade, discriminação de raça, 
cor, sexo, religião ou condição social e abster-se-á de manifestações ou atividades 
estranhas aos seus fins, 

Art. 4º. A ASTEPS poderá ter um Regimento Interno que, aprovado pela Assembléia 
Geral, disciplinará o seu funcionamento operacional.  

Parágrafo único. Este disciplinamento poderá ocorrer por meio de Ordens Normativas, 
emitidas pela Assembléia Geral, e Ordens Executivas, emitidas pela Diretoria. 

CAPÍTULO II 

DO PATRIMÔNIO SOCIAL, DOS RECURSOS FINANCEIROS, DAS DESPESAS, DA 
VEDAÇOES E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

 
Art. 5º - Constituem patrimônio da associação: 

I. O patrimônio da associação será constituído de bens móveis, imóveis, veículos, 
valores, fundos ou depósitos bancários, que possua ou venha a possuir. 

II. Móveis e imóveis legalmente transferidos pelos colaboradores: Fundadores, 
Institucionais, Patrocinadores e Beneméritos; 

III. Bens móveis e imóveis adquiridos ou doados por pessoas físicas e jurídicas 
brasileiras ou estrangeiras, 
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IV. Bens móveis, imóveis, veículos, aplicações financeiras, fundos ou depósitos 
bancários e outros que possuam ou venha a possuir. 

V. Outras imobilizações de qualquer natureza para viabilização de seus objetivos.  

§ 1o. Os bens imóveis do seu ativo imobilizado só poderão ser alienados gravados ou 
doados, no todo ou em parte, por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária 
(AGE) especialmente convocada para este fim. 
 
§ 2o. Ao decidir sobre alienação ou gravame de bens imóveis, a AGE deliberará, no 
mesmo ato sobre a destinação dos recursos decorrentes da operação. 
 
§ 3º. Todos os materiais permanentes e equipamentos adquiridos ou recebidos pela 
associação em convênios, projetos ou similares, incluindo qualquer produto, são bens 
permanentes da associação não poderão ser onerados, permutados ou alienados sem 
a autorização da Assembléia Geral Extraordinária, convocada especialmente para esse 
fim. 
 
§ 4º. No caso de extinção ou dissolução da Instituição o respectivo patrimônio líquido 
remanescente será destinado conforme previsto no parágrafo único do artigo 44 deste 
estatuto. 
 
Art. 6º - Os recursos financeiros necessários à manutenção da instituição poderão ser 
obtidos por meio de: 

I. Termos de Parceria, Convênios e Contratos firmados com o Poder Público para 
financiamento de projetos na sua área de atuação; 

II. Contratos e acordos firmados com instituições, empresas e associações 
nacionais e internacionais; 

III. Celebração de convênios com instituições privadas, organizações não 
governamentais (ONGS), organizações da sociedade civil de interesse 
público (OSCIPS), setores organizados da sociedade civil e outras;  

IV. As mensalidades dos associados aprovadas em assembleia geral  

V. Recursos oriundos de convênios, contratos ou acordos,  

VI. Recursos oriundos de doações ou auxílios de qualquer origem;  

VII. Rendas decorrentes de vendas de bens autorizadas pelo Assembléia Geral;  

VIII. Subvenções oficiais, doações, legados, heranças e outros auxílios que venham 
a receber; 

IX. Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros, pertinentes ao 
patrimônio sob a sua administração; 

X. Verbas especiais, rendas de suas atividades, recebimento de direitos e outros.  

XI. Prestação de serviços aos associados; 

XII. Doações dos associados, de empresas fornecedoras e de outras instituições.  

XIII. Promoção de cursos, treinamentos, feiras, festas e outros eventos; Recebimento 
de direitos autorais e outros.  
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XIV. Receitas financeiras diversas que contribuam e viabilizem os objetivos da 
associação e demais rendas obtidas 

XV. Promoção de eventos e outros. 

§1º. Os recursos advindos dos serviços, eventos e outros prestados pela associação 
deverão ser integralmente aplicados em seus objetivos sociais e para sua manutenção; 
 
§ 2º. Caberá à Diretoria e aos demais associados captarem e obterem recursos para 
gerir os programas e despesas necessárias ao cumprimento dos objetivos da 
associação. 
 
§ 3º.  A associação aplicará toda sua renda no País, para cumprimento das suas 
finalidades.  
 
§ 4º. Os projetos de parceria poderão contar com uma taxa de administração que varia 
entre 5 a 20% do valor total do projeto, convênio ou parceria para fazer frente aos 
gastos de manutenção da entidade, podendo estes valores serem alterados conforme 
aprovação da Diretoria ou no regimento interno. 
 

Art. 7º. É vedado à ASTEPS: 
 

I. Distribuir qualquer parcela de seu patrimônio, receita, recursos ou excedentes 
financeiros, a título de lucro, vantagem, bonificação ou de participação, a 
qualquer dirigente, associado ou mantenedor, sob nenhuma forma ou pretexto, 
nem mesmo em razão de desligamento, retirada ou falecimento; 

 
II. Distribuir entre suas empresas associadas, conselheiros, diretores, empregados 

ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 
bonificações, participações ou parcelas dos seus patrimônios, auferidos 
mediante o exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na 
consecução dos seus objetivos sociais.  

III. Remunerar os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, excetos aqueles 
diretores ou funcionários que forem contratados ou prestarem serviços a 
entidade 

 
Art.8º - As despesas da associação consistem em gastos necessários ao seu 
funcionamento e manutenção da Sede Social, bem como despesas que sejam 
inerentes à sua finalidade, mantendo-se, em tudo, a respectiva contabilidade e 
divulgando o balancete mensal aos associados pelos meios de comunicação da 
entidade e fixando em local visível e de acesso aos associados. 
 
Art. 9º - A prestação de contas da associação observará no mínimo: 

I. Os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de 
contabilidade; 

II. A apresentação, no encerramento de cada exercício social, do relatório de 
atividades e das demonstrações financeiras da entidade para aprovação da 
assembléia geral; 
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III. A apresentação à assembléia geral, ao final de cada gestão, das certidões 
negativas de débitos junto ao INSS, SRF, FGTS, GDF e outras obrigatórias por 
lei. 

§ 1º. A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública 
recebidos será feita conforme determina a lei. 

§ 2º. O dirigente ou associado incumbido da aplicação ou manuseio dos 
recursos da associação será responsabilizado judicialmente por qualquer 
irregularidade na utilização de verbas ou créditos colocados sob sua confiança 

 

CAPÍTULO III 
DO QUADRO DE ASSOCIADOS: ADMISSÃO, DIREITOS, DEVERES. 

 
Art. 10. Haverá as seguintes categorias de associados: 
 

I. Fundadores: são aquelas pessoas físicas e jurídicas que estiveram presentes 
na Assembléia Geral de constituição da Associação em 18 de outubro de 2012, 
devidamente consignados na ata de fundação. 

 
II. Efetivos: são os STARTUPS, empresas desenvolvedoras de games, marketing 

digital, empresas digitais ou áreas afins, técnicos além das pessoas físicas que 
atuam profissionalmente nos setores já citados, independente de sua formação 
acadêmica, que se inscreverem no quadro social após a sua fundação, tendo 
seus nomes aprovados pela Diretoria e que se disponham a cumprir o presente 
Estatuto.  

 
III. Colaboradores: são as pessoas físicas ou jurídicas que, a critério da Diretoria, 

prestarem relevantes serviços para a Associação, ajuda ou assistência, seja de 
cunho financeiro, patrimonial, social ou moral, sem exigir qualquer contrapartida, 
não tendo direito de votar e serem votados.  
 

Art. 11 – A aprovação de novos associados deverá ser devidamente registrada em ata 
de reunião da Diretoria. 
 
Art. 12 – Os associados pagarão as contribuições estipuladas pela Assembléia Geral, 
cujos valores definidos serão registrados em ata. 
Art. 13 – O não pagamento da contribuição referida no artigo anterior na data do 
vencimento acarretará multa e juros de mora a serem estabelecidos pela Diretoria, 
implicando também na suspensão dos direitos estatutários. 

Parágrafo único. Perderá a condição de associado àquele que deixar de pagar as 
contribuições aprovadas pela Assembléia Geral pelo período de 03 (três) meses 

Art. 14 – Aos associados em pleno gozo de seus direitos, e cujas contribuições 
estejam regularmente quitadas, asseguram-se os seguintes direitos: 
 

I. Votar e ser votado para qualquer cargo dentro dos limites deste Estatuto, obedecidas 
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às condições das normas eleitorais; 
II. Ter assento nas Assembléias Gerais, podendo propor, debater e votar os assuntos 

em pauta,  

III. Participar de todas as atividades da associação, como previsto neste estatuto, no 
regimento interno e apresentar sugestões à Diretoria;  

IV. Convocar Assembléia Geral Extraordinária de acordo com o Inciso IV Art. 25; 
V. Propor a admissão de novos associados; 
VI. Utilizar o acervo técnico, bem como as instalações e serviços nos termos do 

regimento interno. 
VII. tomar parte em Comissões ou Grupos de Trabalho, quando designados para essas 

funções; 

 
§ 1º - Os direitos dos associados são pessoais e intransferíveis. 
 
§ 2º - associado pode recorrer dentro do prazo de 30 (trinta) dias, de quaisquer atos 
lesivos de seus direitos ou contrários a este Estatuto. 
 
Art. 15 – São deveres dos associados 
 

I. Cumprir o Estatuto, o Regimento Interno, normas porventura existentes e as decisões 
dos Órgãos da associação; 

II. Pagar pontualmente as contribuições estipuladas pela Assembléia Geral; 
III. Participar das reuniões técnicas e das Assembléias Gerais. 
IV. Responder pelos projetos, atividades e ações pelos quais tenha sido indicado como 

responsável pela Diretoria;  
V. Comunicar à Diretoria quaisquer alterações de natureza cadastral, inclusive 

endereçamento postal e eletrônico; 
VI. Exercer com dedicação e probidade os cargos ou comissões para os quais tenham 

sido empossados ou indicados; 
VII. Zelar pelo espírito associativo e a troca de informações entre os associados; 

VIII. Zelar pela boa imagem, ética e pelos objetivos da associação. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS PENALIDADES, DEMISSÃO, EXCLUSÃO E ELIMINAÇÃO DE ASSOCIADOS. 

 
Art. 16 - O associado que infringir as disposições estatutárias ou regulamentares, ou 
praticar atos que desabonem o nome da associação, ou perturbem a sua ordem, é 
passível das seguintes penalidades, conforme deliberação da Diretoria e Regimento 
Interno: 

I. Advertência; 
II. Suspensão; 

III. Exclusão 
 
§ 1º. As penalidades previstas neste artigo serão regulamentadas no Regimento 
Interno; 
§ 2º. A suspensão e a inadimplência para com a associação privam o associado de 
todos os direitos assegurados por este estatuto.  
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§ 3º. Da aplicação das penas de suspensão ou exclusão do associado, caberá recurso, 
no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência pela interessada, dirigido a Assembléia 
Geral Extraordinária, que deverá ser convocada pela Diretoria dentro do prazo de 30 
(trinta) dias. 

 
Art. 17 - A demissão do associado será unicamente a seu pedido e não pode ser 
negada; 
 
Art. 18 – A exclusão do associado é aplicada em virtude de infração legal ou 
estatutária, ou por fato especial previsto neste estatuto, mediante termo firmado por 
quem de direito no Livro ou ficha de Matrícula, com os motivos que a determinaram. 
 
§ 1º - A Diretoria da associação tem o prazo de 30 (trinta) dias para comunicar ao 
interessado de sua exclusão e para isso enviará cópia da decisão ao interessado, por 
processo que comprove as datas da remessa e do recebimento. 

 
§ 2º - Da exclusão cabe recurso, também no prazo de 30 (trinta) dias, com efeito, 
suspensivo à próxima Assembléia Geral. 

 
§ 3º - Caso o associado não seja encontrado a notificação será procedida através dos 
meios de comunicação e divulgação da ASTEPS. 
 
§ 4º - A Diretoria poderá excluir o associado que: 

 
I. Motivar qualquer atividade que conflite com os objetivos sociais da associação; 

II. Deixar de cumprir as obrigações por ele contratadas com a Associação; 
III. Depois de notificado, voltar a infringir disposições da lei, deste Estatuto, do 

Regimento interno e das resoluções e deliberações regularmente tomadas pela 
Associação. 

IV. Deixar de recolher aos cofres da associação as contribuições aprovadas pela 
Assembléia Geral; 

V. Denegrir a imagem e causar prejuízos de ordem moral, social e financeira a 
ASTEPS e a seus dirigentes, associados e funcionários; 

VI. Deixar de comparecer, sem apresentação de justificativa, a 03(três) Assembléias 
consecutivas, a critério da Diretoria. 

 
Art. 19 - A eliminação do associado será feita por: 
 

I. Alteração da sua área de atuação profissional. 
II. Mudança de endereço fora da área de ação da ASTEPS. 

 
§ 1º - Os deveres dos membros da Diretoria e associados que detenham atribuições 
especificas perduram, para os demitidos, excluídos ou eliminados até que sejam 
aprovadas, pela Assembléia Geral, as contas do exercício em que se deu a demissão, 
a demissão ou a eliminação. 
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§ 2º - Os atos de demissão, exclusão ou eliminação acarretam o vencimento e a pronta 
exigibilidade das dívidas do associado com o ASTEPS, sobre cuja liquidação caberá a 
Diretoria decidir. 
 
Art. 20. Os associados não respondem subsidiária ou solidariamente, pelas obrigações 
contraídas pela Associação. 

 
CAPÍTULO V 

DA ASSEMBLEIA GERAL, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. 
Art. 21 - A associação será administrada e fiscalizada pelos seguintes órgãos: 
 

I. Assembléia Geral; 

II. Diretoria; 

III. Conselho Fiscal 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 
Art. 22 - A Assembléia Geral é o órgão máximo e soberano da associação, composta 
pelos associados no pleno gozo de seus direitos estatutários, cabendo-lhe aprovar, 
ratificar ou não, os atos da Diretoria, e reúne-se sob a forma de Assembléia Geral 
Ordinária (AGO) ou sob a forma de Assembléia Geral Extraordinária (AGE), em ambos 
os casos, para as hipóteses previstas neste Estatuto e para os fins específicos da 
convocação.  
 
Art. 23 – Compete à Assembléia Geral: 
 

I. Tomar decisão ou deliberação concernente à Associação, bem como 
aprovar, ratificar ou não todos os atos da Diretoria; 

II. Definir as atribuições da Diretoria; 
III. Eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal por maioria simples de votos; 
IV. Destituir a Diretoria e o Conselho Fiscal na forma do § 3º do art.26; 
V. Decidir sobre as reformas deste Estatuto; 

VI. Decidir sobre a extinção da Instituição, nos termos do artigo 44 deste 
estatuto e conforme artigo 61 do Código Civil Brasileiro. 

VII. Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar 
bens patrimoniais; 

VIII. Aprovar o Regimento Interno e suas alterações; 

IX. Emitir Ordens Normativas para funcionamento interno da associação; 

X. Aprovar a proposta de programação anual da associação, submetida pela 
Diretoria até o mês de novembro de cada exercício; 

XI. Apreciar o relatório anual da Diretoria; 

XII. Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal; 

 
Art. 24 - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente nas seguintes datas: 
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I. Uma vez ao ano entre os meses de janeiro a março para examinar o Relatório 
de prestação de contas da Diretoria; 

II. No mês de novembro de cada ano para aprovar a proposta de programação 
anual da associação, submetida pela Diretoria; 

III. No mês de março de 03(três) em 03(três) anos para eleição da Diretoria e do 
Conselho Fiscal; 

 
Parágrafo único: A Assembléia Geral reunir-se-á extraordinariamente, sempre que 
houver necessidade, para tratar de assuntos constantes da pauta. 
 
Art. 25 - As Assembléias poderão ser convocadas: 

I. Pelo Presidente da associação; 
II. Pela maioria dos membros da Diretoria; 

III. Pelo Conselho Fiscal, quando ocorrer motivos graves e urgentes; 
IV. Por pedido de, no mínimo, 1/5 (um quinto) dos associados, caso em que o 

Presidente terá uma semana para convocá-la, a contar da data da entrega do 
pedido. 

Parágrafo Único. No caso do inciso “IV” deste artigo, se o Presidente não efetivar a 
convocação da Assembléia Geral, os associados que tiverem subscrito o pedido terão 
plenos poderes para convocá-la, na forma do artigo 26 deste estatuto. 
 
Art. 26 - As Assembléias serão convocadas através de editais fixados na sede da 
Instituição, por circulares ou correio eletrônico que informem a todos os associados 
sobre a realização da mesma, com antecedência mínima de uma semana da data 
prevista para sua realização.  
 
§ 1º - O quórum para instalação da Assembléia será de metade mais um do número de 
associados em primeira convocação e, meia hora após, em segunda e última 
convocação, com qualquer número de associados em pleno gozo de seus direitos 
estatutários. 
 
§ 2º - As decisões serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, exceto 
os assuntos previstos no parágrafo 3º deste artigo. 

§ 3º. No caso dos incisos IV, V, VI e VII do artigo 23, é exigido o voto concorde de 
2/3(dois terços) dos presentes à assembléia, especialmente convocada para esse fim, 
não podendo deliberar em primeira convocação sem a maioria absoluta dos associados 
em pleno gozo de seus direitos ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações 
seguintes. 
 
Art. 27 - A Assembléia é soberana em suas decisões, que deverão ser acatadas pela 
Diretoria e pelos associados, mesmo que ausentes e discordantes. 
 
§ 1º. As decisões são soberanas, desde que não contrariem o presente Estatuto e as 
leis vigentes. 
 
§ 2º. Cada associado com direito a assento na Assembléia Geral tem direito a um voto, 
não sendo permitido o voto por procuração. 
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Art. 28 - As decisões da Assembléia Geral serão registradas em atas e aprovadas 
pelos participantes da mesma. 

DA DIRETORIA 
Art. 29 - Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia 
Geral Ordinária da qual participarão os associados que estejam em pleno gozo dos 
seus direitos estatutários. 
 
§ 1º. Os membros da Diretoria não responderão, nem mesmo subsidiariamente, pelas 
obrigações contraídas pela Associação, ressalvados os casos em que a lei brasileira 
assim dispuser. 
 
§ 2º. Os membros da Diretoria não receberão qualquer remuneração pelo desempenho 
de suas funções, assegurado, no entanto, o direito de ressarcimento por qualquer 
despesa efetuada, mediante comprovação e autorização do Presidente. 
 
§ 3º. Para ser eleito membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal, o associado efetivo 
deverá ter, no mínimo, 06 (seis) meses de filiação à entidade, salvo se houver 
consenso unânime dos associados presentes na referida assembléia.  
 
Art. 30 - A Diretoria compõe-se de 09 (nove) membros: 01 (um) Presidente, 1º e 2º 
Diretor Administrativo e Financeiro, 1º e 2º Diretor de Comunicação e Marketing, 1º e 2º 
de Relações institucionais. 1º e 2º Diretor de Inovação  
 
§ 1º.  Ocorrendo vaga em qualquer posto da Diretoria ou do Conselho Fiscal, o 
substituto será eleito pela primeira Assembléia Geral que se realizar após a vacância, 
ou devidamente convocada para tal fim. 
 
§ 2º.  Será considerada “vacância” o afastamento superior a 60 (sessenta) dias. 
 
Art. 31 - O mandato da Diretoria é de 03 (três) anos, com início em 1º de abril e 
termino em 31 de março, permitida apenas uma reeleição consecutiva de seus 
membros no mesmo cargo. 
 
Art. 32 - Compete à Diretoria, em conjunto: 
 

I. Elaborar e submeter à Assembléia Geral a proposta de programação anual da 
Instituição até o mês de novembro de cada ano; 

II. Executar a programação anual de atividades da Instituição; 

III. Preparar e apresentar relatório de Prestação de Contas e Balanço Geral sobre o 
exercício findo, para apreciação e parecer do Conselho Fiscal e posterior 
aprovação da Assembléia Geral, até o 3º mês após o encerramento do 
exercício;  

IV. Articular-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em 
atividades de interesse comum; 
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V. Regulamentar as Ordens Normativas da Assembléia Geral e emitir Ordens 
Executivas para disciplinar o funcionamento interno da Instituição; 

VI. Administrar a associação visando o cumprimento de seus objetivos, zelando 
pela conservação e correto emprego dos bens móveis e imóveis da associação; 

VII. Criar e extinguir Departamentos conforme a necessidade, bem como nomear 
seus respectivos titulares; 

VIII. Contratar um Gerente Executivo com atribuições específicas a serem 
estabelecidas no Regimento interno; 

IX. Receber legados, subvenções, benefícios e tudo o mais que for doado à 
associação;  

X. Homologar a admissão, demissão, exclusão e eliminação de associados 
conforme normas estatutárias; 

XI. Homologar a admissão e demissão de empregados 
XII. Estabelecer critérios para execução de cada Projeto ou Programa de ação e 

nomear os respectivos responsáveis; 
XIII. Aprovar os acordos, parcerias e convênios previstos neste estatuto; 
XIV. Catalogar, administrar e zelar pela manutenção de todos os bens móveis e 

imóveis pertencentes à associação ou a ela cedidos; 
XV. Constituir comissão de sindicância para instaurar e instruir processos referentes 

ás infrações cometidas por qualquer associado; 
XVI. Deliberar sobre as atividades da associação salvo assunto de competência 

exclusiva da Assembléia Geral e do Conselho Fiscal; 
XVII. Aprovar as pautas das reuniões e assembléias gerais; 

XVIII. Resolver os casos não previstos neste Estatuto. 
 
Art. 33 – As reuniões ordinárias da Diretoria realizar-se-ão mensalmente, obedecendo 
ao calendário de programação, e extraordinariamente, sempre que necessário, 
lavrando-se as respectivas atas. 
 
Parágrafo Único – As decisões da Diretoria serão tomadas por voto majoritário, com a 
presença da metade mais um dos Diretores em exercício, cabendo ao presidente o 
voto de qualidade em caso de empate. 
 
A administração da Associação compete a todos os Diretores, conjunta e isoladamente, 
com as atribuições previstas neste Estatuto. 
 
Art. 34 – Compete ao Presidente: 
 

I. Representar a Associação, judicial ou extrajudicialmente, podendo constituir 
representante, quando necessário; 

II. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto o Regimento Interno e demais normas 
existentes; 

III. Autorizar todas as despesas necessárias ao desempenho das finalidades da 
associação; 

IV.  Assinar em conjunto com o 1º Diretor Financeiro os cheques emitidos pela 
Associação; 

V. Convocar e presidir reuniões da Diretoria, cabendo-lhe o voto decisório, quando 
ocorrer caso de empate; 
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VI. Apresentar relatório anual e de encerramento de mandato à Assembléia Geral, 
inclusive balancete aprovado pelo Conselho Fiscal; 

VII. Convocar e presidir a Assembléia geral para reuniões ordinárias e 
extraordinárias e fazer cumprir suas decisões; 

XIX. Adquirir e alienar bens móveis e imóveis com a autorização expressa da 
Assembléia Geral;  

XX. Representar a associação em todos os eventos ligados aos objetivos 
estatutários; 

XXI. Contratar e demitir empregados com anuência da Diretoria; 
XXII. Contratar serviços profissionais de terceiros com anuência da Diretoria; 

XXIII. Outras funções delegadas pela Diretoria e Assembléia Geral. 
 
Art. 35 - Compete ao 1º Diretor Administrativo e Financeiro 
 

I. Substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos; 
II. Dirigir os serviços da secretaria em geral, inclusive o arquivo; 

III. Assinar correspondências e publicações da associação;  
IV. Zelar pela limpeza, vigilância e outros serviços da rotina administrativa; 
V. Acompanhar a execução de construções e reformas; 
VI. Decidir em primeira instância sobre adesão de novos associados, submetendo 

suas deliberações ao referendum da Diretoria; 
VII. Matricular os associados, organizar e manter o cadastro atualizado; 

VIII. Elaborar e divulgar as atas de cada sessão; 
IX. Manter a guarda e a escritura das atas e listas de presenças; 
X. Redigir e divulgar a pauta das reuniões e assembléias; 
XI. Assinar cheques bancários, conjuntamente com o Presidente, realizar 

pagamentos e recebimentos, quando por ele autorizados; 
XII. Arrecadar as taxas e contribuições para a Associação e responsabilizar-se por 

elas, enquanto não lhe der o destino regulamentar; 
XIII. Fazer despesas para as quais tiver a devida autorização; 
XIV. Providenciar os Balancetes, e apresentar à Diretoria, nas reuniões mensais; 
XV. Apresentar o Balanço Anual e outras demonstrações financeiras da Associação 

para a apreciação da Assembléia Geral; 
XVI. Dirigir e fiscalizar os trabalhos da tesouraria e da contabilidade;  

XVII. Elaborar com o Presidente, a proposta orçamentária anual; 
XVIII. Manter o espécime pecuniário da Associação em estabelecimento de crédito 

comercial idôneo, em conta nominal da associação; 
XIX. Realizar o inventário patrimonial anual; 
XX. Outras funções delegadas pela Diretoria e Assembléia Geral 

 
Parágrafo único. Ao 2º Diretor Administrativo e financeiro caberá coadjuvar o 1º 
Diretor Administrativo e financeiro e substituí-lo em suas faltas e impedimentos, assim 
como exercer as funções delegadas pela Diretoria. 
 
Art. 36 - Ao 1º Diretor de Comunicação e Marketing Compete: 

 
a) elaborar e executar propostas que visem a divulgação da associação; 
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b) atender às demandas do setor, bem como, orientar, organizar e executar as 
atividades de sua área de competência; 

c) organizar  feiras, seminários, encontros e outros eventos necessários a 
divulgação da associação; 

d) responsabilizar-se pela elaboração e divulgação do site da associação 
e) manter bom relacionamento com Assessorias de Imprensa, Jornalistas que 

de alguma forma possam ajudar na da associação. 
f) prestar contas ao Presidente de qualquer ação relacionada com a 

publicidade  da associação e das empresas filiadas. 
g) propor a aquisição de materiais e/ou equipamentos para a 

operacionalização dos eventos; 
h) buscar recursos junto aos associados, e/ ou junto aos órgãos públicos ou 

entidades privados para financiar os eventos; 
i) sugerir medidas necessárias à realização dos eventos; 
j) outros assuntos ligados a área de eventos e Marketing 

 
Parágrafo único. Ao 2º Diretor de Comunicação e Marketing caberá coadjuvar e 
substituir o 1º Diretor de Comunicação e Marketing, em suas faltas e impedimentos, 
assim como exercer as funções delegadas pela Diretoria. 

 
Art. 37 - Ao 1º Diretor de Relações Institucionais compete: 
 

I. Captar verbas e projetos junto aos órgãos públicos, privados e fundos 
internacionais. 

II. Propor leis e regulamentos no sentido de facilitar o patenteamento de marcas, 
projetos e outras inovações tecnológicas. 

III.  Pesquisas de Editais e licitações na área de atuação e de inovação tecnológica, 
inclusive a fundos perdido. 

IV. Ações junto ao CDT/UNB e outras instituições de ensino no sentido de parcerias 
com esses órgãos com incubadoras de empresas tecnológicas e outros 

V. .fomento ao empreendedorismo por meio da legalização e divulgação de apoio 
ao Micro empreendedor individual e micro empresas na área digital. 

VI. Buscar benefícios sociais, tais como convênios restaurantes, hotéis, posto 
gasolina, clubes, agencias de turismo, planos de saúde etc   

VII. Fomentar a cidadania por meio da inclusão digital 
VIII. Buscar espaço na cidade digital do DF para a associação e seus filiados 

IX. Outros assuntos ligados a área de negócios governamentais 
 
Parágrafo único. Ao 2º Diretor de Relações Institucionais caberá coadjuvar o 1º 
Diretor de Relações Institucionais e substituí-lo em suas faltas e impedimentos, 
assim como exercer as funções delegadas pela Diretoria. 
 

Art. 38 - Ao 1º Diretor de Inovação compete: 
 

I. Divulgar o segmento e captar novos associados 
II. Captar verbas e projetos junto aos órgãos públicos, privados e fundos 

internacionais para a área. 
III. Pesquisas de Editais e licitações na área de atuação na área de inovação 
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tecnológica, inclusive a fundos perdido. 
IV. Ações junto a instituições de ensino no sentido de parcerias com esses órgãos 

com incubadoras de empresas tecnológicas e outros 
V. Buscar parcerias com empresas na área tecnologia nacionais e internacionais 
VI. Buscar patrocinadores para projetos de STARTUPS e de games para seus 

associados 
VII. Compartilhar com os associados às oportunidades de negócios em suas áreas 

afins. 
VIII. Mentoria de projetos visando sigilo das informações. 

IX. outros assuntos ligados a área de inovação e tecnologia. 
 
Parágrafo único. Ao 2º Diretor de Inovação caberá coadjuvar o Ao 1º Diretor de 
Inovação compete: e substituí-lo em suas faltas e impedimentos, assim como 
exercer as funções delegadas pela Diretoria. 

 
DO CONSELHO FISCAL 

Art. 39 - O Conselho Fiscal será composto por associados, constituído por 03(três) 
membros e seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembléia Geral para um 
mandato de 03 (três) anos. 
 
§ 1º.  O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria; 

 
§ 2º.  Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até o 
seu término; 

 
§3º. Considera-se vacância no Conselho Fiscal a falta em 03(três) reuniões 
consecutivas, salvo motivo de força maior devidamente justificado e aceito pela 
assembléia geral. 
 
Art. 40 - Compete ao Conselho Fiscal:  
  

I. Examinar as demonstrações financeiras e contábeis da Associação, emitir parecer a 
respeito e solicitar reunião da Diretoria, em caso de irregularidades;  

II. Verificar se as reclamações dos associados têm procedência e tomar as medidas 
cabíveis; 

III. Convocar Assembléia Geral, sempre que houver necessidade; 
IV.  Examinar a contabilidade e as atas da associação; 
V. Requisitar ao 1º Diretor Financeiro, a qualquer tempo, documentação comprobatória 

das operações econômico-financeiras realizadas pela Instituição; 
VI. Contratar e acompanhar em casos necessários o trabalho de eventuais auditores 

externos independentes, correndo a respectiva despesa por conta da associação; 
VII. Verificar se os atos da Diretoria estão em harmonia com a lei e com o Estatuto, 

Regimentos Interno e demais normas institucionais; 
VIII. Acompanhar, analisar e fiscalizar os casos previstos no artigo 4º inciso VII em 

conformidade com o Estatuto, Regimento Interno e as decisões dos órgãos da 
associação. 

 
Parágrafo único. As reuniões ordinárias do Conselho Fiscal serão realizadas 
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trimestralmente, obedecendo ao calendário de programação, e extraordinariamente, 
sempre que necessário, lavrando-se as respectivas atas. 

 
CAPITULO VI 

DO PROCESSO ELEITORAL 
 

Art. 41 – Todas as eleições obedecerão ao princípio do voto, estando assegurado a 
todo associado o direito de votar e ser votado desde que esteja em dia com suas 
obrigações estatutárias.  
 
Art. 42 – A eleição será dirigida por uma Comissão Eleitoral composta de 03 (três) 
membros especialmente designados pela Diretoria, que dividirão entre si as 
atribuições. 
 
§ 1º.  A data das eleições deverá ser marcada com uma antecedência mínima de 30 
(trinta) dias e dela será dada ampla divulgação. 
 
§ 2º. Só poderão concorrer às eleições as chapas registradas junto à Comissão 
Eleitoral, com 15 (quinze) dias de antecedência. 
 
§3º.  As chapas deverão ser compostas por associados em pleno gozo de seus direitos 
estatutários 
 
§ 4º.   A apuração do resultado da eleição far-se-á imediatamente após o 
encerramento do pleito. 
 
§ 5º.  Compete a Comissão Eleitoral definir os critérios e procedimentos aplicáveis ao 
processo de votação. 
 
§ 6º. Não é permitido voto por procuração 
 

CAPÍTULO VII 
DOS REGISTROS SOCIAIS E CONTÁBEIS 

 
Art. 43 – A Associação deverá possuir os seguintes registros: 

I. Ficha de Matrícula de Associados; 
II. Atas das Assembléias Gerais; 

III. Atas das reuniões da Diretoria; 
IV. Atas das reuniões do Conselho Fiscal; 
V. Presença dos Associados em Assembléias e Reuniões; 
VI. Candidaturas a cargos eletivos; 

VII. Contábeis e fiscais. 
 

Parágrafo único. É facultada a adoção de livros, fichas ou processamento eletrônico 
de dados. 

CAPITULO VIII 
DA DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
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Art. 44 – A Associação somente se dissolverá após deliberação da Assembléia Geral 
Extraordinária, convocada especialmente para este fim, e mediante votação favorável 
de, no mínimo, dois terços (2/3) do número de associados presentes à Assembléia. 

Parágrafo único: Dissolvida a Associação, os bens remanescentes de seu Patrimônio 
Social serão destinados de acordo com o que estabelecer a Assembléia que deliberar a 
dissolução, observada a legislação vigentes no país, resguardados os direitos de 
terceiros.  
 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 45. A associação, para atingir seus objetivos e se desincumbir das suas 
atribuições, disporá de serviços próprios, administrativos, jurídicos e técnicos, 
consultivos e executivos, estruturados em Regimento Interno, mantendo intercâmbio 
com outras entidades.  
 
Art. 46. A admissão do quadro efetivo de pessoal da ASTEPS far-se-á sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
Art. 47. A ASTEPS poderá conceder estágios a estudantes, nos termos da legislação 
vigente; 
 
Art. 48. A ASTEPS disporá de normas próprias de compra e alienação de bens moveis 
e imóveis, contratação de obras e serviços e locação de bens móveis e imóveis, 
constantes no Regimento Interno. 
 
Art. 49 - A ASTEPS não responderá em hipótese alguma pelos atos ilícitos, danos ou 
prejuízos que seus associados, usuários ou parceiros vierem a causar a terceiros, nem 
pelas dívidas e direitos trabalhistas dos mesmos. 
 
Art. 50. Excepcionalmente os membros da Diretoria e Conselho Fiscal eleitos na 
Assembléia Geral de constituição da entidade em 18 de outubro de 2012, tomarão 
posse no mesmo dia e seus mandatos se encerrarão e seus mandatos se encerrarão 
em 31 de março de 2015, para que os mandatos subsequentes se cumpram dentro do 
estabelecido no artigo 31 deste Estatuto. 
 
Art. 51 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembléia Geral para 
tanto designada e, se de caráter emergencial, pela Diretoria “ad referendum” da 
Assembléia Geral, de acordo com a legislação vigente e os princípios gerais de Direito, 
sem prejuízo do espírito das finalidades da ASTEPS.  
 
Art. 52 - As disposições do presente estatuto serão complementadas por meio de 
Regimento Interno e de ordens normativas, propostas pela Diretoria e aprovado pela 
Assembléia Geral. 
 
Parágrafo Único: As disposições do presente Estatuto somente poderão ser alteradas 
após deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, convocada especialmente para 



ESTATUTO ASTEPS 

 

19 

este fim, e mediante votação favorável de, no mínimo, dois terços (2/3) do número de 
associados presentes à Assembléia. 
 
Art. 53. O presente Estatuto, aprovado pela Assembléia Geral de constituição realizada 
no dia 18 de outubro de 2012, entrará em vigor a partir desta data, nos termos do 
Código Civil Brasileiro, devendo ser registrado nos órgãos competentes, e só poderá 
ser reformado, no todo ou em parte, por decisão da Assembléia Geral Extraordinária, 
convocada especialmente para este fim, e mediante votação favorável de, no mínimo, 
dois terços (2/3) do número de associados presentes à Assembléia. 
 
Art. 54 - A associação elege o foro de Brasília-DF, para a solução de casos omissos 
neste Estatuto que necessitem de apreciação judicial. 
 

 
 
 

Brasília (DF), 18 de outubro de 2012. 
 

 
 
 
 
 

Antonio Luís Guedes Ventura  Sulivan Santiago Moraes 
Presidente  11º 1ºDiretor Administrativo/Financeiro 
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Anexo, assinaturas dos participantes da Assembléia Geral de constituição 18/10/2012. 

 
 


