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TÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

 

Artigo 1º - O Regimento Interno tem a finalidade de regulamentar os dispositivos do Estatuto 

do CLUBE DE ENGENHARIA, em observância ao Artigo 4º do referido Estatuto. 

 

Parágrafo único - O CLUBE DE ENGENHARIA neste Regimento Interno é designado 

simplesmente CLUBE. 

 

Artigo 2º - Em caso de divergência entre este Regimento Interno e o Estatuto do CLUBE 

prevalecerá o estabelecido no Estatuto. 

 

Artigo 3º - Alterações no Regimento Interno somente poderão ser apreciadas e votadas pelo 

Conselho Diretor quando encaminhadas aos Conselheiros com o mínimo de 30 dias de 

antecedência à reunião que as apreciará. 

 

Parágrafo único - As alterações no Regimento Interno somente serão apreciadas pelo 

Conselho Diretor quando encaminhadas por um mínimo de dez (10) Conselheiros. 
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TÍTULO II  

 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

 

 

Artigo 4º - De acordo com o artigo 21 do ESTATUTO a Assembléia Geral é o órgão 

deliberativo supremo do CLUBE e sua competência e atribuições estão descritas no Capítulo I 

do Título  III deste ESTATUTO. 
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TÍTULO III 

 

DO CONSELHO DIRETOR 

 

 

 

 

Capítulo I 

Da constituição e competência 

 

 

Artigo 5º - A constituição e competência do Conselho Diretor estão descritas nos Artigos 31 e 

32 do ESTATUTO. 

 

 

 

Capítulo II 

Da constituição da mesa 

 

 

Artigo 6º - As reuniões do Conselho Diretor serão presididas pelo Presidente do CLUBE e 

secretariadas por um Primeiro e Segundo Secretário eleitos anualmente entre seus membros na 

primeira reunião após a posse do terço renovado em agosto. 

 

 

 

Parágrafo primeiro - No caso de ausência ou impedimento do Presidente do CLUBE a 

Presidência do Conselho será exercida sucessivamente pelo Vice Presidente, ou o membro da 

Diretoria presente na ordem de tempo de filiação ao Clube. 

 

 

Parágrafo segundo - No caso de ausência ou impedimento dos 1º e 2º Secretários, estes serão 

substituidos por secretários “ad hoc” indicado na ocasião pelo Presidente dentre os membros 

do Conselho. 

 

 

 

Capítulo IIII 

 

Das atribuições dos membros da mesa 

 

 

Artigo 7º - Ao Presidente do Conselho, como responsável pela ordem dos trabalhos, cabem as 

seguintes atribuições: 

 

(a) presidir as reuniões conduzindo-as de acordo com a agenda previamente distribuida  pelo 

1º Secretário aos Conselheiros; 

 

(b) Submeter a ata de reunião anterior à discussão e aprovação do Conselho; 
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(c) conceder a palavra aos membros do Conselho da ordem das solicitações, verbais ou 

escritas, e negá-las aos que a pedirem em momento imprório;  

 

(d) interromper e suspender o uso da palavra do orador que; 

 

 - falar contra o vencido; 

-  falar a propósito de qualquer declaração de voto apresentada por outro; 

- falar fora do assunto em pauta. 

 

(e) chamar a atenção do orador ao se esgotar o tempo em que tem direito de ocupar a tribuna; 

 

(f ) submeter, quando for o caso, as propostas à discussão e votação, estabelecendo de modo 

nítido os pontos em votação, anunciando ao final os resultados; 

 

(g) conceder a palavra para “declaração de voto”;  

 

(h) informar ao Conselho sobre qualquer ponto de ordem ou de procedimento; 

 

(i) interromper os trabalhos da sessão, desde que considere isso de necessidade; 

 

(j) convocar reuniões extraordinárias por iniciativa própria ou decisão da maioria do Conselho; 

 

(k) resolver as questões de ordem claramente levantadas durante as sessões; 

 

(l) resolver, na forma do Estatuto e deste Regimento, sobre os requerimentos submetidos à sua 

consideração ou do Conselho, durante a sessão; 

 

(m) adotar providências julgadas convenientes à maior objetividade e eficiência da sessão;  

 

(n) transferir para o sessão seguinte ou para sessão extraordinária aprovada pelo Conselho, a 

discussão e/ou decisão de matéria constante da Agenda e não tratada na reunião em pauta. 

 

Artigo 8º - O Presidente do Conselho não poderá, a não ser na qualidade de membro da 

Diretoria, ou como representante desta, oferecer projetos, indicações ou requerimentos, nem 

votar, salvo nos casos de empate ou nos de escrutínio secreto. 

 

Artigo 9º - Para tomar parte em qualquer discussão, o Presidente do Conselho deixará a 

cadeira da Presidência, passando-a a seu substituto, durante o período em que o assunto 

estiver sendo tratado. 

 

Artigo 10º - Ao 1º Secretário do Conselho, ou seu substituto, compete: 

 

 (a) preparar e distribuir com antecedência mínima de 7 (sete) dias as agendas das 

reuniões; 

 (b) providenciar para que sejam publicadas e distribuidas sob forma de Resoluções as 

decisões de caráter permanente tomadas pelo Conselho; 

 (c) fazer a verificação de votação, nos casos em que esta for pedida; 
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 (d) informar ou esclarecer sempre que solicitado, acerca dos assuntos sobre os quais o 

Conselho haja resolvido ou decidido; 

 (e) assinar com o Presidente as Resoluções aprovadas pelo Conselho. 

 

Artigo 11º - Ao 2º Secretário do Conselho, ou ao seu substituto cabe: 

 

 (a) redigir e assinar, juntamente com o Presidente as atas das reuniões após aprovação 

do Conselho; 

 (b) fazer o extrato do ocorrido nas sessões do Conselho a fim de serem divulgadas; 

 (c) auxiliar o 1º Secretário nos casos de verificação de votação. 

 

 

 

 Capítulo IV 

 Do Plenário 

 

 

 

Artigo 12   - O Plenário do Conselho poderá reunir-se em sessões ordinárias ou 

extraordinárias. 

 

Artigo 13 - Ordinárias são as sessões quinzenais realizadas em dia e hora fixados anualmente 

pelo próprio Conselho. 

 

Artigo 14 - Extraordinárias são as sessões realizadas em dias ou horas diversos dos prefixados 

para as sessões ordinárias, convocadas nos termos da alínea (j) do Artigo 37 deste Regimento. 

 

Artigo 15 - As reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho somente poderão ser 

realizadas com o quorum mínimo de vinte e cinco (25) de seus membros. 

 

Artigo 16 - As sessões ordinárias e extraordinárias terão a duração de duas horas efetivas. 

 

 

Parágrafo primeiro - Quando figurarem na agenda assuntos de grande importância a discutir 

e votar, o Presidente poderá convocar a sessão declarando que sua duração poderá estender-se 

por mais uma hora. 

 

Parágrafo segundo - O Plenário poderá, por decisão da maioria prorrogar de uma hora, no 

máximo, o prazo normal de duas horas, determinado no caput deste artigo. 

 

Artigo 17 - Os projetos ou proposições tratando de assuntos, de interesse  da engenharia ou 

de caráter técnico, social ou cultural, pendentes de decisão por parte do Conselho, serão 

encaminhados, sempre que possível e por decisão do Plenário, aos respectivos órgãos da 

Diretoria, especialmente às Divisões Técnicas, com vistas a obter seu parecer sobre o assunto, 

antes da decisão do Conselho. 
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 Capítulo V 

 Das reuniões 

 

 

Artigo 18 - As sessões do Conselho serão divididas em cinco (5) partes. 

 

 a) a primeira, denominada de primeira etapa do expediente, destinada à comunicações e 

manifestações dos membros do Conselho Diretor sobre quaisquer assuntos, a ser iniciadas na 

hora marcada para o início da sessão e com duração máxima de 15 (quinze) minutos, 

improrrogáveis, e durante a  qual é vedada a votação de quaisquer matérias. 

 

 (b) a segunda, destinada a exposição de temas especiais de interesse da Engenharia por 

pessoa de notório conhecimento na área, especialmente convidada pelo Presidente, por 

iniciativa própria ou por decisão do Conselho; 

 

 (c) a terceira, da Ordem do Dia, destinada à discussão e votação da matéria 

previamente anunciada. 

 As propostas serão incluídas na Ordem do Dia desde que encaminhadas por escrito 

pelos Conselheiros ao Presidente com antecedência mínima de dez (10) dias da data da 

reunião, onde será levada a debate; 

“Propostas com pedido de urgência poderão ser encaminhadas por escrito à mesa do 

Conselho, na primeira hora da sessão, com um mínimo de 20 assinaturas de 

membros do Conselho Diretor, presentes. As propostas que atenderem a estas 

exigências terão preferência sobre os itens da Ordem do Dia sendo automaticamente 

colocadas em discussão e votação”. 

 
 (d) a quarta denominada expediente e destinada a comunicação do Presidente e manifestações 

dos Conselheiros sobre quaisquer assuntos. 

 

 (e) a quinta denominada segunda etapa do expediente, dando prosseguimento à 

primeira etapa do expediente, caso ainda restem comunicações e manifestações dos 

Conselheiros à serem feitas. 

 

 Parágrafo Único – Na primeira etapa do expediente, o membro do Conselho Diretor 

poderá usar a palavra pelo tempo máximo de 3 (três) minutos, improrrogável, não se 

aplicando portanto o disposto no Artigo 24 deste Regimento. 

 

 

Artigo 19 - Nos termos, do Artigo 14, alínea (c) do Estatuto os sócios do Clube terão direito 

de assistir às sessões do Conselho Diretor, e participar das discussões dos assuntos em pauta 

quando autorizadas por este. 

 

Artigo 20 - A convite do Presidente do Clube o Conselho poderá realizar sessões especiais 

para recepção de altas personagens ou para qualquer comunicação importante e urgente, assim 

como pelos mesmos motivos, o Presidente da Mesa poderá interromper qualquer sessão que 

esteja presidindo. 
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Artigo 21 - À hora aprazada pela realização da reunião, o Presidente da Mesa, caso mão tenha 

sido atingido o “quorum” de vinte e cinco (25) membros, prorrogará por trinta minutos a sua 

instalação. 

 

Artigo 22 - Findo o prazo de trinta minutos, ainda sem “quorum”, será declarada pelo 

Presidente da Mesa a impossibilidade de abertura dos trabalhos, marcando nova data e hora, 

para realização da sessão. 

 

Artigo 23 - Nesse último caso, o Presidente e o Secretário despacharão o expediente que não 

admitir postergação, ficando para a nova reunião a matéria sujeita a deliberação. 

 

*Artigo 24 - No debate de qualquer matéria constante da pauta, o membro do Conselho 

poderá usar da palavra pelo tempo máximo de 3 minutos podendo, a critério da Mesa, ser 

prorrogado por mais 3 minutos”. 

 

Parágrafo Primeiro – Os apartes serão concedidos ou não pelo orador e estarão 

compreendidos dentro do seu tempo disponível. 

 

Parágrafo Segundo – O tempo será controlado por dispositivo com sinal ótico. 

 

Instalar com urgência na sala de reuniões do Conselho Diretor um relógio que permita verificar 

a hora oficial de início e o tempo de desenvolvimento das sessões com o controle efetivo do 

tempo gasto nos vários itens da Agenda. 

 

Artigo 25 - A lista de inscrição de oradores para discussão de um assunto poderá ser 

encerrada pelo Presidente desde que anunciada a intenção previamente. 

 

Artigo 26 - Para encaminhamento da votação poderão usar da palavra dois Conselheiros, 

sendo um contra e outro a favor pelo tempo máximo de cinco (5) minutos. 

 

Artigo 27 - A matéria não submetida a votação, por falta de “quorum” de que trata o artigo 

50, será incluída preferencialmente na Ordem do Dia da reunião seguinte. 

 

Artigo 28 - As matérias serão votadas normalmente por votação simbólica. 

 

 

Parágrafo primeiro - Por solicitação de qualquer conselheiro a Mesa procederá à verificação 

de votação. 

 

Parágrafo segundo - Por decisão da maioria dos Conselheiros presentes a votação poderá ser 

secreta, preparando nesta caso a Mesa, cédulas adequadas ao procedimento. 

 

 

Artigo 29 - A intervenção na reunião por parte dos membros do Conselho poderá ser verbal 

ou escrita. 

 

Parágrafo primeiro - Serão verbais e independem de votação os pedidos de: 

 

 (a) uso ou desistência da palavra; 



 12 

 (b) verificação de qualquer votação; 

 (c) providências relacionadas com serviços a cargo dos diversos órgãos diretivos do 

Clube; 

 

 

Parágrafo segundo - serão verbais, e votados por maioria simples, os pedidos de: 

 

 (a) indicações de comissões especiais para representarem o Clube; 

 (b) adiamento da discussão de qualquer assunto em consideração; 

 (c) encaminhamento de qualquer matéria à consideração da Diretoria ou parecer de 

órgão técnico ou de comissão especial; 

 (d) inserção em ata de qualquer moção de regozijo ou voto de pesar. 

 

Parágrafo terceiro - Serão escritos e votados por maioria simples, os pedidos de: 

 

 (a) concessão de preferência na consideração de matéria constante da Ordem do Dia; 

 (b) reconhecimento de urgência para consideração de qualquer matéria não incluída na 

Ordem do Dia; 

 (c) inversão de sequência na consideração da matéria constante da Ordem do Dia; 

 (d) alteração do método normal de votação de qualquer materia; 

 (e) adiamento de discussão de matéria constante da Ordem do Dia; 

 (f) destaque de qualquer emenda aprovada em bloco, a fim de ser debatida 

isoladamente; 

 (g) emendas a projetos ou matéria em debate; 

 (h) concessão de preferência na consideração de qualquer emenda, desde que solicitada 

na apresentação desta última. 

 

 

Artigo 30 - As emendas a qualquer projeto ou matéria em discussão serão supressivas, 

substitutivas, aditivas ou modificativas em parte, devendo ser consideradas e votadas nessa 

ordem, ficando prejudicadas as últimas categorias, desde que aprovadas as primeiras. 

 

Artigo 31 - As emendas apresentadas por Comissões especiais que tratarem da matéria ou por 

quaisquer órgãos, do Clube interessados no assunto, serão consideradas preferencialmente. 

 

Artigo 32 - As questões de ordem apresentadas em qualquer fase de debate, versarão 

exclusivamente sôbre dúvidas devidas a omissões ou interpretação de disposições constantes 

do Estatuto, deste Regimento ou de procedimento, na ordem dos trabalhos do Conselho. 

 

Artigo 33 - De cada sessão lavrar-se-à, a respectiva Ata, cuja aprovação será submetida ao 

Conselho e que conterá, transcritas em forma clara as ocorrências havidas, devendo incluir os 

nomes dos membros do Conselho presentes. 

 

Parágrafo único - A Diretoria Administrativa providenciará para que sejam distribuidos aos 

Conselheiros que os solicitarem, exemplares das atas aprovadas na reunião anterior. 
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TITULO IV 

DA DIRETORIA  

 

 

Capítulo I 

Da constituição e competência 

 

 

Artigo 34 - Nos termos do artigo 33 do ESTATUTO a Diretoria , órgão executivo do 

CLUBE DE ENGENHARIA, é composta pelo seguintes órgãos: 

 

 

 (a) Presidência; 

 (b) Vice-Presidência; 

 (c) Diretoria Administrativa; 

 (d) Diretoria Financeira; 

 (e) Diretoria Técnica; 

 (f) Diretoria Cultural; 

 (g) Diretoria Social. 

 

Artigo 35 - As atribuições e competência da Diretoria estão descritas no artigo 34 do 

ESTATUTO. 

 

 

Artigo 36 - No impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, a Diretoria será presidida 

por um Diretor escolhido entre os presentes. 

 

 

Capítulo II 

Da Presidência 

 

 

Artigo 37 - A competência e atribuições da Presidência estão descritas no artigo 37 do 

ESTATUTO. 

 

Artigo 38 - Para auxiliar a Presidência na representação e divulgação das ações e eventos de 

interesses do CLUBE será organizada uma Assessoria de Comunicações Sociais diretamente 

ligada à Presidência. 

 

Artigo 39 - Por proposta do Presidente e ato da Diretoria poderão ser criadas outras 

Assessorias Especializadas, com prazo de duração definido no ato que as criar, e destinadas a 

auxiliar a Presidência no estudo e encaminhamento de assuntos específicos de interêsse do 

CLUBE e que por sua natureza devam ser tratados ao nível da Presidência. 

 

 

 

 

 

Capítulo III 
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Da Vice-Presidência 

 

 

Artigo 40 - A competência e atribuições do Vice-Presidente estão descritas no artigo 38 do 

ESTATUTO. 

 

Artigo 41 - Por delegação do Presidente as Assessorias Especializadas criadas de acordo com 

o artigo 8º poderão ser vinculadas à Vice-Presidência cabendo então a este a coordenação dos 

trabalhos desta Assessoria. 

 

 

Capítulo IV 

Da Diretoria Administrativa 

 

 

Artigo 42 - A competência e atribuições do Diretor Administrativo e respectivo Vice-Diretor 

estão descritas nos artigos 39 e 45 do ESTATUTO. 

 

 

Artigo 43 - Por proposta do Diretor Administrativo e Ato de Diretoria a Diretoria 

Administrativa se estruturará em Assessorias, Gerências, Superintendência, Departamento e/ou 

Divisões, fazendo-se constar as respectivas atribuições no ato que as criar. 

 

 

Capítulo  V 

Da Diretoria Financeira 

 

 

Artigo 44 - A competência e atribuições do Diretor Financeiro e respectivo Vice-Diretor estão 

descritas nos artigos 40 e 45 do ESTATUTO. 

 

Artigo 45 - Por proposta do Diretor Financeiro e Ato da Diretoria a Diretoria Administrativa 

se estruturará em Assessorias, Gerências, Superintendências, Departamentos e/ou Divisões, 

fazendo-se constar as respectivas atribuições no ato que as criar. 

 

Capítulo VI 

Da Diretoria Técnica 

 

Artigo 46 - A competência e atribuições do Diretor Técnico e respectivo Vice-Diretor estão 

descritas nos artigos 41 e 45 do ESTATUTO. 
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Artigo 47 - Para o cumprimento de suas atribuições a Diretoria Técnica disporá dos seguintes 

órgãos:  

 

 (a) Conselho Coordenador das Divisões Técnicas; 

 (b) Divisões Técnicas (DTE); 

 (c) Assistentes Técnicos; 

 (d) Grupos de Trabalhos; 

 (e) Assessorias Especializadas. 

 

Artigo 48 - O Diretor Técnico poderá nomear Assistentes Técnicos para auxiliá-lo no 

cumprimento de suas atribuições estatutárias. 

 

 

Artigo 49 - Por proposta do Diretor Técnico e ato da Diretoria poderão ser criadas 

Assessorias Especializadas ou Grupos de Trabalho, com prazo de duração definido no ato que 

as criar e destinados a auxiliar ao Diretor Técnico no estudo e encaminhamento de assuntos 

específicos de interesse da Diretoria Técnica e que por sua natureza devam ser tratados neste 

nível. 

 

Parágrafo único - Ao criar as Assessorias ou Grupos de Trabalho previstos no caput deste 

artigo, o Diretor Técnico e a Diretoria deverão, em princípio, incorporar representantes das 

Divisões Técnicas que em caráter permanente se dediquem direta ou indiretamente ao estudo 

do assunto em pauta. 

 

 

Capítulo VII 

 

Do Conselho Coordenar das DTE´S 

 

 

Artigo 50 - O Conselho Coordenador das DTE´S é um órgão colegiado de intercâmbio e 

consulta entre os integrantes da Diretoria Técnica e é composto de: 

 

(a) Diretor Técnico; 

(b) Vice-Diretor Técnico; 

(c)  Chefe das Divisões Técnicas  

 

Parágrafo primeiro - São também membros do Conselho Coordenador, somente com direito 

a voz, os Sub-chefes e Secretários das Divisões Técnicas e os Assistentes Técnicos. 

 

Parágrafo segundo - Na ausência do Chefe da DTE na reunião do  Conselho Coordenador, 

ele será substituído pelo Sub-chefe e Secretário, nesta ordem, quando então, os substitutos 

adquirirão o direito de voto em nome da DTE que representam. 
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Artigo 51 - Compete ao Conselho Coordenador das Divisões Técnicas: 

 

(a) programar reuniões conjuntas de DTE´S quando os assuntos em pauta 

forem de interesse de mais de uma DTE; 

(b) analisar e emitir parecer sobre os estudos e projetos de resoluções 

elaborados pelas Divisões Técnicas que, nos termos do artigo 42 

ESTATUTO, devam ser levadas ao Conselho Diretor pelo  Diretor Técnico;  

(c)  manter as DTE´s em entendimentos freqüentes coordenando-lhes as 

atividades e proporcionando-lhes, através de mútua e constante cooperação, 

as melhores condições para cumprirem, com eficiência, as tarefas de sua 

responsabilidade; 

(d) consolidar os programas anuais de trabalho das DTE´s de forma a torná-los 

harmônicos, evitando duplicação desnecessária de esforços ou carências de 

atividades em áreas prioritárias ou de alto interesse dos engenheiros e da 

Engenharia; 

(e) promover a elaboração, pelas DTE´s de teses ou comunicações a serem 

apresentadas como contribuição dos associados do CLUBE em congressos, 

seminários ou conferências de interesse da Engenharia; 

(f) designar Grupo de Trabalho com componentes de várias DTE´s para estudar 

a emitir parecer sobre assuntos específicos julgados de interesse e para os 

quais devam contribuir várias DTE´s; 

(g) sugerir ao Conselho Editorial a publicação de artigos ou matérias 

desenvolvidas no âmbito das Divisões Técnicas. 

 

Parágrafo primeiro - O Conselho Coordenador reuniu-se-à ordinariamente uma vez por mês 

e extraordinariamente em qualquer época sempre que convocado pelo Diretor Técnico ou 

decidido pela maioria de seus membros. 

 

Parágrafo segundo - As reuniões do Conselho Coordenador serão presididas pelo Diretor 

Técnico, ou no seu impedimento pelo Vice-Diretor Técnico e secretariadas por um secretário 

eleito anualmente entre os seus membros. 

 

Parágrafo terceiro - As reuniões do Conselho Coordenador serão realizadas sempre com a 

presença mínima de metade de seus membros com direito a voto e as decisões serão tomadas 

por maioria de votos dos membros presentes à reunião e registradas em ata. 

 

Capítulo VIII 

 

Das Divisões Técnicas 

 

Artigo 52 - As Divisões Técnicas, previstas no parágrafo primeiro do artigo 41 do Estatuto 

são órgãos de caráter permanente constituídos pela reunião de sócios do CLUBE, interessados 

em determinada especialidade, ramo ou setor da Engenharia. 

 

Artigo 53- Compete às Divisões Técnicas: 

 

(a) auxiliar o Diretor Técnico ou cumprimento de suas funções nos termos do artigo 41 e 42 

do ESTATUTO; 

(b) promover entre seus filiados o estudo e debate dos temas afetos à sua especialidade; 
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(c) promover seminários, painéis, congressos ou encontros sobre assuntos de sua especialidade 

destinados ao conjunto dos associados do CLUBE ou, quando for o caso, abertos a 

participação do público em geral; 

(d) estudar e emitir parecer sobre as questões relacionadas com sua especialidade que lhes 

sejam propostas por qualquer de seus membros, pelo Diretor Técnico, pelo Conselho 

Coordenador, pela Diretoria ou pelo Conselho Diretor; 

(e) promover a elaboração de teses, que devam ser encaminhadas a congressos, reuniões e 

conferências relacionadas com a Engenharia. 

 

Artigo 54 - As Divisões Técnicas podem ser criadas, extintas, fundidas ou ter sua designação 

alterada por resolução do Conselho Diretor baseada em proposta do Diretor Técnico, da 

Diretoria ou de pelo menos dez (10) membros do Conselho Diretor. 

 

Parágrafo Único - A área de atuação de cada Divisão Técnica deverá ser estabelecida no ato 

que a criar. 

 

Artigo 55 - Cada Divisão Técnica dirigida por uma Mesa Diretora com mandato de ano, e um 

máximo de dois mandatos sucessivos e constituída por um Chefe, um Sub-chefe e pelo menos 

um Secretário, eleitos de acordo com as seguintes normas: 

 

(a) a eleição será por voto secreto, em cédula única contendo os nomes indicados para as 

respectivas funções, todos inscritos na Divisão Técnica há pelo menos, 30 (trinta) dias 

anteriores ao primeiro dia das eleições; 

(b) o Sub-chefe substituirá o Chefe da Mesa Diretora em caráter eventual ou permanente, no 

seu impedimento completando-lhe o mandato quando for o caso; 

(c) somente poderão votar nas eleições da Mesa Diretora os sócios efetivos do Clube de 

Engenharia inscritos na Divisão Técnica respectiva há pelo menos 30 (trinta) dias anteriores 

ao primeiro dia das eleições; 

(d) a eleição será procedida no período de 1 (um) dia útil de 12 a 20 horas, devendo o voto ser 

direto e realizada na última quinta-feira do mês de abril; 

(e) a Diretoria Técnica deverá elaborar regulamento e normas para a condução das eleições; 

(f) a Mesa Diretora, será empossada logo a seguir do conhecimento  dos resultados da eleição 

; 

(g) a divulgação das eleições, por circular da Diretoria Técnica, deve ser postada até 30 

(trinta) dias do dia de votação, e deve conter todos os esclarecimentos necessários aos 

eleitores; 

(h) somente os sócios efetivos quites poderão participar da votação;  

(i) a Diretoria Técnica providenciará para distribuir entre os membros das DTE´s com direito a 

voto nomes e programas dos candidatos à Mesa Diretora de cada DTE, quando 

apresentados com antecedência  mínima de 10 dais para  divulgação; 

 

(j) caso não se apresentem candidatos à direção de uma DTE o Diretor Técnico levará o 

assunto ao Conselho Coordenador que decidirá sobre uma nova convocação ou 

encaminhamento da matéria ao Conselho Diretor. 

 

Artigo 56 - As Divisões Técnicas reunir-se-ão ordinariamente uma vez por mês e 

extraordinariamente em qualquer época sempre que convocada  por seu Chefe ou por decisão 

da maioria dos membros presentes à reunião que decidir sobre a convocação. 
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Capítulo IX 

 

Da Diretoria Cultural 

 

Artigo 57 - A competência e atribuições do Diretor Cultural e respectivo Vice-Diretor estão 

descritas nos artigos 43 e 45 do ESTATUTO. 

 

Artigo 58 - Por proposta do Diretor Cultural e Ato da Diretoria e Diretoria Cultural se 

estruturará em Departamentos e/ou Divisões, fazendo-se contar as respectivas atribuições no 

ato que as criar. 

 

Artigo 59 - Por proposta do Diretor Cultural e resolução da Diretoria poderão ser criadas 

Assessorias Especializadas ou Grupos de Trabalho, com prazo de duração definido no ato que 

as criar e destinados a auxiliar ao Diretor Cultural no cumprimento de suas atribuições. 

 

 

Capítulo X 

 

Da Diretoria Social 

 

Artigo 60 - A competência e atribuições do Diretor Cultural e respectivo Vice-Diretor estão 

descritas nos artigos 44 e 45 do ESTATUTO. 

 

Artigo 61 - Por proposta do Diretor Social e Ato da Diretoria a Diretoria Social se estruturará 

em Departamentos e/ou Divisões, fazendo-se constar as respectivas atribuições no ato que as 

criar. 

 

Artigo 62 - Por proposta do Diretor Social e resolução da Diretoria poderão ser criadas 

Assessorias Especializadas ou Grupos de Trabalho, com prazo de duração definidos no ato que 

os criar e destinados a auxiliar o Diretor Social no cumprimento de suas atribuições. 

 

 

Capítulo XI 

das Reuniões  

 

 

Artigo 63 - As sessões da Diretoria realizar-se-ão ordinariamente duas vezes por mês, só 

deliberando com o “quorum” mínimo de quatro  (4) de seus membros. 

 

 

 

Artigo  64 - As sessões da Diretoria serão divididas em quatro (4) partes: 

 (a) Leitura e aprovação da Ata da sessão anterior; 

 (b) Expediente; 

 (c) Ordem do Dia; 

 (d) Assuntos diversos. 
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Parágrafo primeiro - Após a leitura da Ata, será lido o Expediente e feitas comunicações 

pelos membros da Diretoria, não podendo ultrapassar de meia hora a duração desta parte da 

Sessão.  

 

Parágrafo segundo - Na Ordem do Dia será examinada a matéria existente, devendo a mesma 

ser submetida à votação, logo após ter sido apresentada pelo Diretor Administrativo ou autor 

da proposição e prestados os esclarecimentos solicitados em tempo não superior a cinco (5) 

minutos. Tais esclarecimentos são pedidos em uma só intervenção que não ultrapasse a dez 

minutos de duração. 

 

Parágrafo terceiro - A votação de qualquer matéria na Ordem do dia consignará em Ata as 

declarações de voto. 

 

Artigo 65 - As reuniões da Diretoria obedecerão rigorosamente a  ordem do Dia previamente 

organizada pelo Diretor Administrativo de acordo com o Presidente e distribuída aos Diretores 

com antecedência mínima de três dias, devendo constar da mesma explicitamente, os assuntos 

a serem tratados. 

 

Parágrafo primeiro - Os assuntos não constantes da Ordem do Dia só poderão ser decididos 

com o voto favorável da maioria absoluta dos Diretores. 
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TÍTULO V 

 

DO CONSELHO FISCAL 

 

 

Artigo 66 - De acordo com o artigo 35 do ESTATUTO o Conselho Fiscal é o órgão da 

fiscalização permanente do CLUBE DE ENGENHARIA e na constituição e competência 

estão descritas nos artigos 35 e 36 deste ESTATUTO. 
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TÍTULO VI 

 

DO CONSELHO EDITORIAL 

 

Capítulo I 

Da constituição 

 

Artigo 67 - O Conselho editorial nomeado pelo Conselho Diretor nos termos da alínea  (p) do 

artigo 32 do ESTATUTO é constituído por: 

 

(a) Diretor Administrativo do CLUBE  na qualidade de editor das publicações; 

(b) seis (6) membros efetivos nomeados pelo Conselho Diretor. 

 

Parágrafo primeiro - Os membros do Conselho Editorial serão escolhidos entre os membros 

do Conselho Diretor ou sócios do CLUBE de reconhecida capacitação  ou notório saber em 

área ou disciplina de interesse da Engenharia. 

 

Parágrafo segundo - Além dos membros efetivos o Conselho Diretor nomeará quatro (4) 

suplentes, designados, primeiro, segundo terceiro e quarto e que substituirão pela ordem os 

membros efetivos em seu impedimento. 

 

Parágrafo terceiro - O Conselho Editorial deverá ser constituído na 2ª reunião após a posse 

do terço renovado do Conselho Diretor e terá mandato de um (1) ano. 

 

Parágrafo quarto - O Diretor Administrativo do CLUBE presidirá as reuniões do Conselho 

Editorial. 

 

Capítulo II 

 

Da competência 

 

Artigo 68 - Compete ao Conselho Editorial orientar a edição das publicações do CLUBE cuja 

responsabilidade pela edição é do Diretor Administrativo nos termos da alínea (e) do Artigo 39 

do ESTATUTO. 

 

Artigo 69 - Para o exercício de sua função caberá ao Conselho Editorial, especificamente: 

 

 (a) definir a linha editorial do Boletim Informativo e da Revista do CLUBE. 

 (b) decidir sobre a publicação de artigos assinados; 

(c) garantir através do Boletim Informativo a livre manifestação dos associados sobre  

assuntos de interesse do CLUBE e da Engenharia; 

(d) cumprir e fazer cumprir as determinações estatutárias de publicações de editais, 

balanços e outros no boletim Informativo;  

(e) decidir pela publicação, tiragem e distribuição de livros, anais, folhetos ou separatas 

que registrem assuntos ou eventos relevantes para o CLUBE e para a Engenharia; 

(f) zelar para que haja adequada divulgação das resoluções ou debates havidos no 

Conselho Diretor; 
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(g) zelar para que haja adequada divulgação dos assuntos ou eventos que foram objeto 

das atividades das Diretoria Cultural , Social e Técnica, especialmente das DTE´s 

desta última; 

(h) zelar para que haja ampla cobertura das publicações do CLUBE para as ações ou  

demandas em que o CLUBE esteja empenhado em defesa da Engenharia ou dos 

Engenheiros. 

 

Capítulo III 

Do Funcionamento 

 

Artigo 70 - O Conselho Editorial reunir-se-à quinzenalmente em sessões ordinárias ou em 

qualquer época quando convocado pelo Diretor Administrativo. 

 

Artigo 71 - Para a edição da Revista do CLUBE haverá obrigatoriamente uma reunião para 

aprovação da pauta que antecede à edição e uma reunião após a edição para análise do número 

editado. 

 

Parágrafo primeiro - A pauta preparada com antecedência pelo editor e submetida à 

aprovação do Conselho Editorial, conterá a estrutura da Revista discriminando as diversas 

seções, assuntos a serem abordados por reportagens e noticiários e artigos assinados a serem 

incluídos. 

 

Parágrafo segundo - A reunião de aprovação da pauta deverá ser dedicada exclusivamente a 

este objetivo. 

 

Parágrafo terceiro - Os artigos assinados recebidos para publicação e não incluídos na pauta 

pelo Editor deverão ser encaminhados para análise do Conselho Editorial. 

 

Artigo 72 - O Conselho Editorial poderá dispensar a reunião de pauta para o Boletim 

Informativo, delegando a sua aprovação ao Editor e realizando apenas a reunião de crítica 

após a edição de cada número onde dará a orientação geral para o próximo número. 

 

Artigo 73 - Em pelo menos uma (1) reunião semestral o Conselho Editorial decidirá sobre a 

conveniência e escolha de um título ou assunto para editar sob forma de livro, anais, folhetos 

ou separata que registrem assuntos ou eventos relevantes para o CLUBE, para a Engenharia 

ou para os engenheiros. 

 

Parágrafo primeiro -  Para viabilizar a edição deste títulos o CLUBE poderá  realizar 

convênios com editores ou entidades que se interessem por participar financeiramente na 

edição. 

 

Parágrafo segundo - O Conselho Editorial garantirá espaços no Boletim Informativo e na 

Revista para divulgação dos títulos editados que serão vendidos aos sócios ou por pessoas  

interessadas. 

 

Artigo 74 - Os membros do Conselho Editorial que faltarem a mais de cinco (5) reuniões 

ordinárias por ano serão automaticamente afastados  desta função assumindo o suplente 

imediato. 
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Artigo 75 -  As decisões do Conselho Editorial serão tomadas por maioria de votos dos 

membros presentes a reunião que se realizará sempre com a presença mínima de 4 (quatro) 

membros. 

 

Artigo 76 - O editorial das publicações será de responsabilidade da Diretoria não cabendo 

análise pelo Conselho. 

 

 

 

VER TÍTULO VII - DAS ELEIÇÕES (EM SEPARATA) 

 

 

 

TÍTULO VIII 

 

DAS DISPOSIÇÕES  GERAIS 

 

 

Capítulo I 

Das Contribuições Financeiras  

 

Artigo 107 -  A Diretoria poderá reajustar semestralmente o valor das jóias  e contribuições  

financeiras, estabelecidas pelo Conselho Diretor para as diversas categorias de sócios, até o 

valor da variação da taxa do INPC para aquele trimestre. 

 

Parágrafo primeiro - Reajustamentos superiores ao previsto no caput deste artigo deverão ser 

submetidos à aprovação do Conselho Diretor pela Diretoria com justificativa detalhada. 

 

Parágrafo segundo - O fato da Diretoria não reajustar as jóias e contribuições financeiras em 

um determinado semestre ou reajustá-las abaixo da variação do INPC não lhe autoriza a 

utilizar esta diferença para menor no reajustamento de qualquer semestre subsequente. 

 

 

Capítulo II 

Das faltas e penalidades 

 

Artigo 108 - Para o cumprimento do disposto no parágrafo primeiro do Artigo 20 do 

ESTATUTO deverá ser obedecido o seguinte procedimento: 

 

(a) caracterizada a situação de perda da condição de sócio qualquer membro da Diretoria, do 

Conselho Diretor, do Conselho Fiscal ou um grupo de vinte (20) sócios no gozo de seus 

direitos encaminhará ao Conselho Diretor requerimento com justificativa detalhada 

solicitando o desligamento do quadro social  dos sócios envolvidos; 

 

(b) o Conselho Diretor designará, entre os seus membros, comissão para em tempo 

determinado realizar sindicâncias necessárias e emitir parecer conclusivo sobre a matéria; 
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(c) para a completa efetivação da sindicância os sócios em análise deverão ser convocados e 

prestar esclarecimentos através de edital publicado com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias no Boletim Informativo; 

 

(d) após o parecer da comissão o conselho Diretor decidirá por maioria de seus membros  

presentes à reunião sobre o desligamento  do(s) sócios(s) atingido(s) cabendo recurso à 

Assembléia Geral nos termos do parágrafo segundo do Artigo 20 do Estatuto. 

 

 

Capítulo III 

 

Das representações permanentes 

 

 

 

VER TÍTULO VII - DAS ELEIÇÕES (EM SEPARATA) 

 

 

 

Capítulo IV 

 

Dos sócios empregados e funcionários 

 

 

Artigo 111 - O sócio do CLUBE somente poderá ocupar remunerado nos órgãos da estrutura 

do CLUBE quando previamente licenciado. 

 

Parágrafo único - A licença prevista no caput deste artigo será concedida pelo Conselho 

Diretor a pedido do sócio e implicará na suspensão, enquanto durar a licença, dos direitos e 

deveres previstos nos artigos 14, 15, e alínea (c) do artigo 16 do Estatuto. 

 

Artigo 112 - Os funcionários do CLUBE desde que fora de seus horários de expediente 

poderão gozar dos direitos dos sócios previstos nas alíneas (a), (d), (e) e (h) do artigo 14. 

 

 

Capítulo V 

Licenciamento de sócios 

 

Artigo 113 – Os Sócios Efetivos ou Contribuinte, quites com os seus compromissos 

financeiros para com o Clube, poderá requerer licença por período de até 2 (dois) anos por 

motivo de doença grave ou viagem ao estrangeiro, durante a qual ficará isento do pagamento 

de suas mensalidades, cabendo resolver sobre a oportunidade ou não da concessão da licença: 

 

 A Diretoria, nos períodos de no mínimo 6 meses; 

 

 O Conselho Diretor para as licenças por 24 meses e as prorrogações de 12 para 24 

meses. 
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Parágrafo único: Enquanto durar a licença o sócio ficará com os seus deveres e direitos 

suspensos. 

 

 

Título IX 

 

Das disposições transitórias 

 

 

* Artigo 114 - As Divisões Técnicas existentes na data de aprovação deste REGIMENTO 

são: 

 

(a) DTE de Eletrônica (DEL) 

(b) DTE de Construção (DCO) 

(c) DTE de Energia (DEN) 

(d) DTE de Engenharia  Econômica (DEC) 

(e) DTE de Engenharia do Ambiente (DEA) 

(f) DTE de Estruturas (DES) 

(g) DTE de Formação e Execício Profissional (DPR) 

(h) DTE de Engenharia Industrial (DEI) 

(i) DTE de Geotécnica (DTG) 

(j) DTE de Recursos Naturais Renováveis (DRNR) 

(k) DTE de Transportes (DTR) 

(l) DTE de Urbanismo (DUR) 

(m) DTE de Engenharia de Segurança (DSG) 

(n) DTE de Recursos Minerais (DRM) 

 

Parágrafo único - As áreas de atuação das Divisões Técnicas indicadas no caput deste artigo 

serão definidas em ato do Conselho Diretor por proposta do Diretor Técnico que a submeterá 

a aprovação do Conselho até 90 dias após a aprovação deste Regimento. 

 

 Passou a ser denominado Artigo 114 devido à Resolução do Conselho Diretor nº 15/86. 

 


