
2O Reunilo do Conselho d 
Associa@o lnstituto Nacional 
e Aplicada. 

As 14 horas do dia 10 de abril de dois mil, o presidente do Conselho de AdministraMo Prof. Eduardo 
Moacyr Krieger deu inicio aos trabalhos da segunda reunilo do Conselho de Administraqlo da Assoc~aqBo 
lnstituto Nacional de Matematica Pura e Aplicada, veriticando-se a presenqa de nove conselheiros, tendo 
sido justificada a ausencia do Dr. Sdrgio Ribeiro da Costa Werlang. Partidparam tambem da reunit30 os 
Diretores provisdrios Prof. Jacob Palis Junior e o Prof. Cesar Camacho e como observadores o Prof. Joao 
Evangelista Steiner (Secretdrio de Acompanhamento e Avaliaglo - MCT), a Dra. Maria Teresa Correia da 
Silva (Consultora Juridica do MCT), o Dr. Edmundo Taveira (Subsecretario de Assuntos Administrativos - 
MCT) e o Prof. Humberto Martins. 0 Presidente convidou o Prof. Jose Fernando Perez para secretariar a 
reunit30, o que foi prontamente aceito. Em seguida o Presidente leu a pauta do dia: 1) aprovaqlo da ata da 
la reunilo; 2) parecer do ComitQ de SeleHo para eleigilo do Diretor Geral; 3) Analise de sugestdes 
referentes ao Estatuto da Associa~lo; 4) Perspectivas futuras do IMPA-OS e 5) Contrato de Gestlo. 0 
Presidente solicitou ao secrethrio que fosse lida a ata da la Reuniilo, o que foi feito, sendo por todos 
aprovada ap6s as ressalvas referente a correqlo de nomes e incluslo de destaque do dr. Sdrgio Ribeiro da 
Costa Werlang, sobre a importancia da utilizaHo sistemhtica de auditoira externa. Em prosseguimento o 
Presidente solicitou ao Comitg de SeleqBo, escolhido na reunilo anterior, que relatasse as conclusdes de 
seus trabalhos. 0 Comite apresentou ao Conselho a lista triplice com os nomes de Jacob Palis Junior, 
C6sar Camacho e Marcelo Miranda Viana da Silva. Em v o t a ~ l o  secreta por unanimidade foi eleito para o 
cargo de Diretor Geral o Professor Jacob Palis Junior, 0 Presidente deu a palavra ao eleito que disse estar 
muito honrado com a escolha de seu nome para dirigir a AssociaHo e decidido a dar seu mMmo empenho 
para cumprir t l o  importante missiio. Dando prosseguimento aos trabalhos o Presidente passou ao terceiro 
item da pauta sobre algumas sugest6es de modificaMes no estatuto da AssociaNo. A Consultoria Juridica 
do FACT propos nova redaqt30 do capitulo IV do Estatuto; e o conselheiro Femando Adolpho R. Sandroni 
propos alterages no parhgrafo 2O do artigo 18, item V do artigo 21, itens V e X do artigo 28, eliminaqlo do 
item Xlll do artigo 28 e acr6scimo do paragrafo linico ao artigo 28 e alteraqlo no paragrafo unico do artigo 
30, sendo aprovada pelo Conselho as propostas apresentadas. Foram acrescidas a estas as seguintes 
alteraqdes propostas e aprovadas pelos conselheiros: artigo 17, artigo 25 e paragrafo, passando pois a ser 
o seguinte o Estatuto da ~ssocia@o lnstituto Nacional de Matematica Pura e Aplicada:Capitulo I: Das 
Caracteristicas e Natureza da Instituiqilo Art. lo. - A AssociagBo lnstituto Nacional de Matematica Pura e 
Aplicada, entidade na forma de associa@o civil sem fins lucrativos, doravante denominada ASSOCIAFAO, 
rege-se por este Estatuto e pelas disposigdes legais que sejam aplichveis. Art. 2'. - 0 prazo de duraglo da 
ASSOCIACAO sere por tempo indeterminado. Art. 3". - A ASSOCIACAO tem sede na Rua Anfil6fio de 
Carvalho, 29 - 3O andar parte - Centro na cidade do Rio de Janeiro. Capitulo II: Da Miss80 e dos Objetivos 
Art. 4'. - A ASSOCIACAO tern por misslo a realiza~go de pesquisas em cigncias matemhticas e afins, a 
formaglo de pesquisadores, a difuslo do conhecimento matemhtico, e sua integragio com outras areas da 
cigncia, cultura, educaflo e do setor produtivo. Art. 5". - Para cumprir sua misdo, a ASSOCIACAO poderA 
promover as seguintes atividades: I. pesquisa de alto nivel; II. formaqlo de doutores e mestres; Illpromog~o 
de programas de inicia@io cientifica e pos-doutorado; IV. promoqlo de cursos de extendo; V. difusfio da 
cultura matemdtica; VI. produ@o de livros de matemhtica e cibncias afins em todos os niveis; VII. 
desenvolvimento de software; VIII. participaglo na melhoria do ensino; IX. partidpago em projetos 
multidisciplinares; X: organizaqlo de reuniaes cientificas; XI. intercGmbio cientifico international; XII. 
participaglo e apoio a organizaqdes afins nacionais e internacionais; XIII. fortalecimento da a ~ 8 o  de seus 
laboratorios de pesqha; XIV. colaborar com as politicas nacionais de desenvolvimento do setor public0 e 
privado; XV. prestaqlo de serviqos para drgilos pliblicos e empresas estatais ou privadas de acordo com a 
missiio da ASSOCIACAO. Capitulo Ill: Dos Associados Art. 6". - Poderlo ser associados da 
ASSOCIA~AO: I. pesquisadores de seu quadro permanente; 11. personalidades de destaque no 
desenvolvimento da ciQncia e tecnologia, por proposta e delibera~lo dos associados; Ill. pessoas fisicas ou 
juridicas corn atua@o relevante em pesquisa, desenvolvimento, cultura e educaqlo por proposta e 
deliberaqlo dos associados; IV. outras pessoas fisicas ou juridicas conforme proposta e deliberaqao dos 
associados; Art. 7'. - Cabe ao Associado: I. obedecer as disposiq6es estatutarias, aos regulamentos, 
decides do Conselho de Administragilo, bem como as resoluqiles da Diretoria; II. votar e ser votado para 
compor o Conselho de Administra~lo, na forma deste Estatuto; Ill. decidir sobre o acolhimento de novos 
associados ou destituigt30 de associados; IV. escolher em assembleia tr6s membros para o comit6 de 
associados, o qua1 sera convocado quadrimestralmente pelo Diretor, para ser informado sobre o plano geral 
de atividades da ASSOCIACAO. Paragrafo ljnico - 0 s  associados n lo  respondem subsidiariamente pelas 



obrigaqaes sociais da ASSOCIACAO. Art. 8'. - 0 s  associados reunir-se-lo em assembl 
quatro anos para eleiqiio do seu representante no Conselho de Administra~lo, a cada a 
carhter consultive assuntos de interesse geral da ASSOCIACAO, 
extraordinArio. Parhgrafo ~ n i c o  - A convoca@o de assernblbia ordinaria ou 
Diretor Geral ou por assinatura de pelo rnenos rnetade dos associados com 
dias, mencionando dia, hora, local e assuntos da pauta. Capitulo IV: Do 
da ASSOCIACAO 6 constituido de: I. Bens m6veis e im6veis: a) aue adquirarn ou venharn adquirir; b) outros 
que Ihe sejam destinados por doai$es e heran~a; c) irnateriaistais comb os decorrentes de patenteamento. 
11. Recursos financeiros obtidos; a) por produMo e comercializaq%o de produtos, pel0 recebimento de 
royalties e pela cessao de licenp de fabricaHo dos referidos produtos a terceiros; b) por emprkstimos junto 
a organisrnos nacionais e internacionais de financiamento ao desenvolvimento cientifico e tecnologico; c) 
por rendirnentos financeiros auferidos de seus ativos financeiros e outros que compaem seu patrimbnio; d) 
por contratos e convdnios de qualquer natureza firmados corn 6rgBos govemamentais, entidades e ag6ncias 
privadas nacionais ou estrangeiras; e) por outros que porventura Ihe forem destinados. !$ lo - 0 s  eventuais 
excedentes financeiros da ASSOCIACAO ser3o reinvestidos na consecuHo de seus objetivos. § 2 O  - 
vedada a distribuiplo dos bens ou de parcela do patrirndnio da ASSOCIACAO, em qualquer hipbtese, 
inclusive em r a d o  de desligamento, retirada ou falecirnento de associado ou membro da associaqiio. 
Capitulo V: Da AdministraqBo e OrganizaGo - Art. 10. - Sgo 6rgBos da Administra~Io da ASSOCIACAO: a) 
o Conselho de Administra~ao; b) a Diretoria; c) o Conselho T6cnico-Cientifico. Art. 11. A gesteo e a 
organizaq80 intema da ASSOCIA@~O semo dispostas no regimento intemo. Paragrafo Onico - 0 regimento 
e os regularnentos pr6prios sera0 propostos pela Diretoria e aprovados pelo Conselho de Administraflo. 
Capitulo VI: Do Conselho de AdministraMo. Art. 12. Ao Conselho de Administraqlio incumbe a fungo 
normativa e fiscalizadora superior em nivel de planejamento estratdgico, coordenaqlo, controle e avaliagiio 
globais e fixaCgo de diretrizes fundamentais de funcionarnento da ASSOCIACAO. Art. 13. 0 Conselho de 
Administra@o, compost0 por pessoas de not6ria capacidade e reconhecida idoneidade moral, tera a 
seguinte constitui@o: I. MEMBROS NATOS: a) urn rnernbro do quadro dirigente do MCT, indicado pelo 
Ministro; b) urn membro do quadro dirigente do CNPq, indicado pelo Presidente do CNPq; c) um membro da 
quadro dirigente do MEC, indicado pelo Ministro; d) urn pesquisador membro da Academia Brasileira de 
Cidncias, indicado pelo seu Presidente; e) um pesquisador rnembro da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciencia, indicado pelo seu Presidente; f) urn representante da FIRJAN, indicado pelo seu 
Presidente. II. MEMBROS ELEITOS: a) dois membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, 
profissionais ligados B area cientifica ou tecnol6gica1 sendo urn deles urn p6s-graduado pelo IMPA, que n6o 
faw parte de seus quadros; b) urn representante dos associados, elelo por eles; c) um representante dos 
pesquisadores do quadro permanente da ASSOCIACAO, eleito por eles. § lo - 0 Diretor Geral da 
ASSOCIACAO participard das reuniees do Conselho, com direito a voz, mas nil0 a voto. 9 2O - 0 s  membros 
eleitos ter%o rnandato de quatro anos, sendo permitida uma reconduflo; os mernbros natos serilo indicados 
e substituidos a qualquer tempo. 5 3 O  - 0 prirneiro rnandato dos mernbros eleitos referidos nas alineas "b" e 
"cn serA de dois anos. Art. 14. 0 s  conselheiros eleitos e natos indicados para integrar a Diretoria da 
Associa@o devem renunciar ao assumirem fun~aes executivas da ASSOCIACAO. Art. 15. A eleiflo do 
representante dos pesquisadores, seh  efetuada por convocagZio do Diretor Geral, com observancia do 
principio do voto direto e secreto. Art. 16. No caso de vacPncia de cargo de rnembro do Conselho cabera 
ao seu Presidente solicitar a indicaflo ou eleiqiio de novo membro que completara o rnandato do afastado. 
Art. 17. Perderd o rnandato o Conselheiro que faltar a duas reuniaes ordinhrias em um mesmo ano. Art. 
18. 0 Conselho de Adrninistraqao ekgerh um Presidente, dentre seus membros, exigido quorum rnlnimo de 
dois terps e rnaioria absoluta de votos dos mernbros natos e eleitos. !$ lo - 0 exercicio da Presidgncia se 
encerrara corn o rnandato do Conselheiro para ela eleito. 3 - 0 Conselho poderd destituir seu Presidente, 
exigindo-se para isto os votos da maioria absoluta dos membros do Conselho. $ 3O - Em caso de vacancia 
da Presiddncia, o Conselh,~ elegera, no prazo de trinta dias wntados a partir da vadncia, outro Conselheiro 
para a funMo. Art. 19. 0 Conselho de Adrninistra@io reunir-se-6: I. ordinariarnente pelo menos tr6s vezes 
por ano; II. extraordinariarnente, sempre que convocado por seu Presidente ou por solicitaqi40 de um terqo 
de seus rnernbros, respeitado intewalo n%o superior a seis meses entre as reunibes. Art. 20. As decisdes 
do Conselho de Administra~fio seriio adotadas por maioria simples de votos dos mernbros presentes, 
cabendo a cada membro um voto e ao Presidente o voto de qualidade. exceto nos casos explicitados neste 
Estatuto. Art. 21. Compete ao Conselho de AdministraqBo: I. deliberar sobre as linhas gerais das politicas, 
diretrizes e estratkgias da ASSOUA(;AO, orientando a Diretoria no cumprirnento de suas atribui~6e.s; 
Il.avaliar e aprovar os terrnos de compromisso apresentados pela Diretoria; Ill. eleger seu Presidente nos 
terrnos do art. 18; IV. examinar, aprovar e quando for o caso remeter ao 61-930 supelvisor os seguintes 
documentos, a ele encaminhados pelo Diretor Geral: a) a proposta de orqamento interno, o programa de 
investirnentos e o plano de aqlo para execugio das atividades da ASSOCIACAO; b) relatbrios de 
atividades, com os respectivos balancetes; c) a prestaqio de contas e o relatbrio anual de gest3o da 
ASSOCIACAO; d) a avaliago de termos de compromisso e as anhlises gerenciais cabiveis; e) as propostas 



de alteraqi3es do Estatuto da Associa@o, o regimento intemo, o regulamento prop 
procedimentos para contrataflo de bens e servigos bem como o plano de cargos e salA 
exigido quorum minimo de dois terqos e maioria absoluta de votos de membros nato e eleitos; V. 
acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho'da ASSOCIACAO, podendo fazer uso nsultores , b ou auditores independentes de not6ria competencia, externos iI ASSOCIACAO; VI. eleger B 
Diretor Geral da ASSOCIACAO, conforme disposto nos arts 26, 27 e 30; VII. aprovar as indicagties do 
biretor Geral para os cargos de Diretores, conforme disposto no art. 27; VIII. fixar a remuneraflo da 
Diretoria; IX. fiscalizar a gestSlo da Diretoria, apurar faltas cometidas, destituir ou aplicar penalidades 
cabiveis relativamente a membros da Diretoria; X. remeter ao Ministbrio Pliblico process0 em que se apure 
a responsabilidade de membro da Diretoria por crime contra o patrimbnio pdblico sob a administraq50 da 
ASSOCIACAO; XI. avaliar proposta de alterafio em politicas, diretrizes estratkgicas, planos de atividades e 
respectivos opmentos corn exposip20 de motivos; XII. deliberar sobre qualquer questeo de interesse da 
ASSOCIACAO. Art. 22. Compete ao Presidente do Conselho de Administrapgo: I, convocar e presidir as 
reunities do Conselho; II. indicar, dentre os membros do Conselho, o secretario das reunibes; Ill. indicar, 
para aprova@o pelo Conselho, seu substituto eventual; Parhgrafo Unico - Poderh o Presidente decidir ad 
referendum do Conselho, materia que, dado o cadter de urgencia ou ameaqa de danos B instituiflo, n8o 
possa aguardar a pr6xima reuniao. Art. 23. Compete aos membros do Conselho: I. discutir e votar matbrias 
em pauta; Il.assistir o Presidente do Conselho em suas funqties. Capitulo VII: Da Diretoria - Art. 24. A 
Diretoria da ASSOCIACAO incumbe promover. executivamente, os objetivos instlucionais, segundo as 
diretrizes e planos aprovados pelo Conselho de Administraflo. Art. 25. A Diretoria da ASSOCIACAO ser4 
composta por urn Diretor Geral e at6 tres Diretores. Parigrafo h i c o  - 0 Diretor Geral da ASSOCIACAO, 
serl pesquisador ativo corn tiulo de doutor, atuante em matemitica ou areas afins, destacada produqgo 
cientifica e reconhecida lideran~a. Art. 26. Procedimentos para indicaMo do Diretor Geral: a) para escolha 
do Diretor Geral, o Conselho de AdministraHo designara um Comit6 de Seleg%o, que, ap6s consultar os 
associados e o Conselho Tbcnico-Cientifico da ASSOCIA~AO, elaborara uma lista triplice a ser submetida 
ao Conselho; b) caso a lista seja rejeitada o Conselho de Administrapao proceded novamente conforrne a 
alinea 'a" desse artigo; c) o Diretor Geral seri eleito pelo Conselho, exigido quorum minimo de dois tergos e 
maioria absoluta dos membros natos ou eleitos; d) o Diretor Geral terd mandato de quatro anos, sendo 
perrnitida a reconduflo. Art. 27. 0 s  demais integrantes da Diretoria sera0 aprovados pelo Conselho de 
AdministraMo, porindicagilodo DiretorGeral. 5 lo  - 0 Diretor Geral e Diretores n?Lo podedo ser 
escolhidos dentre integrantes do Cornit6 de Seleflo. 5 2 O  - 0 s  membros da Diretoria apresentarao 
Declara@o de Bens quando da posse em seus respectivos cargos. Art. 28. Compete ao Diretor Geral da 
ASSOCIACAO: I. planejar, dirigir e controlar todos os s e r v i ~ s  e atividades da ASSOCIACAO; II. 
encaminhar para aprovapao do Conselho de AdministraqBo a indicapao dos Diretores e do seu substituto 
eventual o qua1 serd designado Diretor Adjunto; Ill. convocar e presidir as reuniBes do Conselho TBcnico- 
Cientifico; IV. convocar e presidir reuni6es quadrimestrais corn o cornit6 de associados; V. autorizar 
despesas, promover o pagamento de obrigages, assinar acordos, convbnios e wntratos em conjunto corn 
outro membro da Diretoria; VI. constituir procuradores, mandatanos ou prepostos com fins especificos, em 
nome da ASSOCIACAO, conjuntamente com urn dos Diretores; VII. representar a ASSOCIACAO, ativa e 
passivamente, em juizo ou fora dele, podendo constiiuir procuradores; VIII. comunicar ao Conselho de 
Administraplo, para as providdncias cabiveis, o afastamento irregular, a vachcia do cargo, o pedido de 
licenp ou afastamento, a infringdncia de normas legais e regulamentares, que disciplinam o funcionamento 
da ASSOCIACAO, ou a ocorrencia de ato que possa causar prejuizo efetiio ou potencial A imagem da 
ASSOCIACAO, relativamente aos membros da Diretoria; IX. gerir, em wnsonPncia por parte dos demais 
integrantes da Diretoria o patrimanio da ASSOCIA~AO; X. contratar auditores independentes por indicaqso 
do Conselho de Administrafio para acompanhar e avaliar as contas e procedimentos gerenciais e 
contibeis da ASSOCIACAO; XI. designar os ocupantes de cargos gerenciais; XII. contratar setviqos 
especializados, observada a disponibilidade financeira; XIII. propor, para delibera~ao do Conselho de 
Adrninistra~iio, a oneraqao ou a alienaflo de bens do ativo permanente da ASSOCIAC;AO. Paragrafo h i c o  
- Ressalvada a hipdtese do 'inciso" V quanto A restrigo de destinatlrio, as cornpet6ncias previstas neste 
artigo poderfio ser delegadas apenas a membro da Diretoria. Art. 29. Compete ii Diretoria da 
ASSOCIACAO: I. implementar as politicas, diretrizes, estratbgias, planos de atividades da ASSOCIACAO e 
os respectivos oqamentos, aprovados pelo Conselho de AdministraMo; ILencarninhar ao Conselho Tecnico 
- Cientifico, para wnsutta, as questbes de ordem academics - administratka segundo as atribuiqaes do art. 
34; 111. encaminhar ao Conselho de Administragao para exame e aprovaqio: a) a proposta de oqamento 
intemo, o programa de investimentos e o plano de a@o para execuqiio das atividades da ASSOCIACAO; b) 
relatorios das atividades com os respectivos balancetes; c) a presta~io de contas e o relatbrio anual de 
gestlo; d) a avalia@o de terrnos de cornpromisso e as analises gerenciais; e) as propostas de altera~bes do 
Estatuto da Associa$20, o regimento interno, o regulamento pr6prio contendo os procedimentos para 
contrata~io de bens e serviqos bem como o plano de cargos e sallrios e beneficios; f) o regimento interno 
que dispora, entre outros assuntos, sobre estrutura administrativa, atribui~lies das unidades administrativas, 

n 



gestao, cargos e compet6ncias; g) o regulamento e respectivo manual dos recursos hum 
entre outros assuntos, sobre carreiras, plano de cargos e salArios, vantagens, 

. treinamento e disciplina, relativos ao pessoal da ASSOCIACAO; h) o regulamento e 
sisternas de gesteo que dispot-h, entre outros assuntos, sobre sisternas de 
informagees gerenciais, o~amento, contabilidade, custos, finanps, alcadas decisbrias, procedimentos 
administrativos e normas de auditoria intema; i) o regulamento e manual de aquisiqlo de bens e serviqos 
contendo os procedimentos para a contrataqilo de obras e servigs, compras e alienaqbes; j) as propostas 
de altera~iies em politicas, diretrizes estrategicas, planos de atividades e respectivos orcamentos. IV. 
aprovar convenios ou contratos de prestaqio de serviqos com pessoas fisicas ou juridicas; V. - contratar e 
administrar pessoal de mod0 a garantir elevados padriies de desempenho; VI. publicar anualmente no 
Disrio Oficial da Unilo, os relatbrios financeiros e os relativos B execu@o de termos de compromisso de 
acordo com a legisla~lo pertinente; Art. 30. Perdera o cargo o rnembro da Diretoria que infringir as normas 
legais e regulamentares que disciplinam o funcionamento da ASSOCIACAO, ou que manifestadamente 
descumpra as suas competencias conforme definidas no art. 29. Paragrafo Unico - A destituigo a que se 
refere o caput deste artigo ocorrera por decisao soberana e irrecorrivel do Conselho de Administra~80, 
exigindo-se para isto os votos da maioria absoluta dos membros do Conselho. Art. 31. 0 Diretor Geral 
podera propor ao Conselho de Administra~lo a substituigo de quaisquer membros da Diretoria. Art. 32. 
Em caso de vadncia de cargo de Membro da Diretoria a substituiglio se dara conforme disposto nos arts 
26 e 27. Paragrafo h i c o  - Em caso de vaciincia do cargo de Diretor Geral, as suas funqees serlo 
assumidas pelo Diretor Adjunto at6 a designa~lo de um novo Diretor Geral. Art. 33. Podera o Diretor Geral 
decidir, ad referendum do Conselho, sobre matenas que, dado o cardter de urgencia ou de ameaqa de dano 
aos interesses da ASSOCIACAO, n i o  possam aguardar a pr6xima reuniao. Capitulo VIII: Do Conselho 
T6cnico - Cientifico - Art. 34. 0 Conselho Tbcnico-Cientifico - CTC 6 6rgfio consultive da Diretoria, tendo 
por funqfio primordial assessorar o Diretor Geral na formulaq40 do plano de atividades e estrategias, no 
acornpanhamento da execuMo dos mesmos e na analise do desempenho acadQmico, tecnico e 
adrninistrativo da instiiui@o e de seus empregados, bem como na contrataqlio de novos pesquisadores. 9 
lo - 0 CTC sera convocado pelo Diretor Geral. 9 2 O  - A composiqlo e regras de funcionamento do CTC 
serlo definidas no regimento interno, ficando asseguradas as presenqas de pesquisadores e um 
colaborador t6cnico adrninistrativo da ASSOCIACAO, bem como de pesquisadores externos 4 instituiqBo. 
Capitulo IX: Dos Recursos Humanos - Art. 35. A gestio dos empregados da ASSOCIACAO sera feita sob 
o regime da Consolidaqiio das Leis do Trabalho. Art. 36. 0 regulamento de recursos humanos cuidara dos 
principios bAsicos da gestao de pessoal e dispord sobre os procedimentos quanto: I. a sele(20 para 
admiss40 de pessoal; 11. aos direitos e deveres dos empregados; Ill. ao regime disciplinar, 4s normas de 
apurago de responsabilidades e As penalidades; IV. A formago e treinamento do pessoal; V. ao plano de 
carreiras, cargos e gratificago de qualquer natureza; VI. aos salaries, beneficios e vantagens para os 
empregados. Art. 37. A ASSOCIACAO implantaril, nos termos da legislaqlo prdpria e nos moldes 
organizacionais que ofere~am maior pf~babilidade de sucesso, o Plano de Seguridade Privada para seus 
empregados. Capitulo X: Das Disposi~bes Gerais e Transitdrias - Art. 38. 0 s  membros do Conselho de 
Administrag0 ou do CTC n l o  'receberilo remunerago pelos serviws que prestarem B ASSOCIACAO, 
ressalvada ajuda de custo, didrias e passagens para suas reunibes. Art. 39. 0 exercicio social coincidira 
com o ano civil, com t6rmino no dia 31 de dezembro de cada ano. Art. 40. Na reunilo de delibefago e a 
aprovaq%o deste Estatuto serA empossada Diretoria provisbria, composta por um Diretor Geral e por um 
Diretor Adjunto, que serA responsavel pela gestlo da ASSOCIACAO at6 a eleigo e posse da Diretoria pelo 
Conselho de Administrag40. Art. 41. A Diretoria provis6ria deverd realizar, no prazo de at6 noventa dias, o 
registro deste Estatuto em cart6rio e a publicaqiio do mesmo no Dilrio Oficial da Unilo. Paragrafo ljnico - 
Apds registro do Estatuto, a Diretoria provis6ria tomarh as providQncias necessarias para a instala~lo do 
Conselho de AdministraMo. Art. 42. No caso de dissolu~%o dessa associaqlo civil, os bens que integrarem 
o seu patrimdnio, bev  como os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, sera0 incorporados 
ao patrimdnio da UNIAO, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipios, na proporqlo dos recursos e 
bens por estes alocados. Paragrafo Onico - A  dissolu~lo da ASSOCIACAO sera decidida em reunilo 
do Conselho de Administrat$o, por maioria de dois t e ~ o s  de seus membros. Art. 43. As eventuais dlirvidas 
e omissbes deste Estatuto ser%o solucionadas pelo Presidente do Conselho de Administraqlo, sujeito a 
posterior homologa@o por aqueb colegiado. Art. 44. Este Estatuto entra em vigor na data de seu registro. 
Em seguida foi feita uma exposiglo pelo Diretor Geral sobre o item quarto da pauta perspectivas futuras do 
IMPA-0s. Inicialmente, o Professor Jacob Palis ressaltou o grande prestigio de que desfruta o IMPA, 
nacional e intemacionalmente, devido B excelencia de suas pesquisas e formaglio de verdadeiras escolas 
de cientistas que espalham-se pelo Brasil e pela America do Sul. Em seguida, declarou que o IMPA-OS 
oferece os instrumentos que permitem n l o  s6 preservar estas extraordinArias conquistas mas tambem 
elevar a instituig80 a um patamai ainda mais elevado de excelencia cientifica, promovendo ainda a 
contrataqlio de pesquisadores de grande competencia em universo mais amplo de escolha, assim como 
contribuir de forrna ainda mais decisiva na formaggo de novos pesquisadores n l o  sb na prbpria institui~so 



mas em cdabora@o corn outms centms nacionais e na prommo de programas 
intercdmMo dentho national e internaclonal, em partfcular corn palses da America do 
promwer projetos de aptlcagao da rnatemAtim em outras ireas & cibncia e do 
atividades mulfldisdpllna~s. O Conselho recebeu de fome posltrva o pronunciame 
Rnatmente foi proposio que quanto ao item 'cinco da pauta referente ao Contrato 
consslheiros ficadam corn &pi& do mesmcl para & l i  preliminar, vbhanda A pauta da proxima rwlniiia do 
Conselho. Nada rnals havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a muniso, solicitando a mim 
secretarlo que lavrass8 a present0 ata. 

E f?-n*yc" uardo M o a c y  K ' ger L 


