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E S T A T U T O DO INSTITUTO DOS
ARQUITETOS DO BRASIL

DEPARTAMENTO DE PERNAMBUCO

CAPíTULO I

1 - Titulo e Sede; 2 - Finalidades.

1 - TíTULO E SEDE

Art. 10
- O INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - Departamento de Pemambuco -

IABIPE, fundado em 20 de Junho de 1951, e registrado no Primeiro Cartório de Tltulos e
Documentos, Livro A, número 8, número de ordem 605; associação civil sem fins lucrativos sediada à
Rua Jener de Souza, 130, no Bairro do Derby, CEPo 52.010-130, na cidade do Recife, Estado de
Pemambuco, para a qual elege seu Foro e Comarca; congregando arquitetos domiciliados no Estado
de Pemambuco e sem prazo determinado de duração, passa a reger-se pelo presente Estatuto
Social, consolidado nos termos do Código Civil Brasileiro, lei N° 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
aprovado em Assembléia Geral Extraordinária, convocada especificamente para esse fim, realizada
em 20 de Maio de 2008 e, posteriormente, aprovado pelo Conselho Superior do INSTITUTO DE
ARQUITETOS DO BRASIL - IAB, em sua Centésima Vigésima Nona Reunião do seu Conselho
Superior - 1290 COSU - realizada no dia 22, 23 e 24 de maio de 2008.

2 - FINALIDADES

Art. 20
- São finalidades do INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - Departamento de

Pemambuco - IAB/PE:

I - Congregar os arquitetos domiciliados no Estado de Pemambuco para a defesa e prestfgio
da classe e da profissão, promovendo o desenvolvimento da Arquitetura e do Urbanismo;

11 - Zelar pela ética profissional;

11I - Desenvolver suas atividades sempre como entidade profissional e cultural independente,
não tomando posições polftico-partidàrias e acolhendo todos os arquitetos sem discriminação de
ideologias polfticas, crenÇ!lS, religiosas ou origens raciais;

IV - Adotar as demais finalidades do INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - IAB, dentro
dos limites do presente estatuto.

CAPíTULO 11

1 - Da Organização Geral; 2 - Das AtribÚj'"jçea(,º1fij
Núcleos; 4 - Das Atribuições e ~~,:OI~á&lLlClItJ

1

1 - DA ORGANIZAÇÃO GERAL
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ART 3° - O Departamento de Pemambuco - IABlPE é parte integrante do INSTITUT DE
ARQUITETOS DO BRASIL - IAB, nos termos do Art. 3° do seu Estatuto, com autonomia
administrativa, econOmica e financeira e, congregando os arquitetos domiciliados no Estado de
Pemambuco ou que se enquadrem nas disposiçOes do Art. 10 do Estatuto do IAB.

Parágrafo 1° - OIABlPE poderá organizar Núcleos representativos do Departamento, apenas
um ( 01 ) por municlpio, fora de sua sede e dentro de sua jurisdição:

Parágrafo 2° - O IAB/PE poderá contar com Conselhos Intermunicipais que congregarAo no
mlnirno 03 ( três) núcleos:

Parágrafo 3° - O IAB/PE poderá contar com um Conselho Estadual, de caráter consultivo,
formados pelos representantes da DireçAo do Departamento, dos Núcleos e dos Conselhos
Intermunicipais.

2 - DAS ATRIBUIÇOES E OBRIGAÇOES DO IABIPE

Art. 4° - São atribuiçOes e obrigações de IAB/PE:

I-Acatar e promover as iniciativas tomadas pelo CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO DE
ARQUITETOS DO BRASIL -IAB;

11 - Manter o Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB informado das resoluçOes tomadas por sua
Diretoria e I ou Assembléia Geral;

11I - Registrar seu Estatuto e Regimento Intemo no INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL
- IAB, submetendo-os a aprovação do conselho Superior;

IV - Comunicar ao INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - IAB, em cada ano social, o
número de associados ou qualquer alteração nos seus quadros sociais; V - Comunicar em
tempo hábil ao INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - IAB, as penalidades impostas aos
respectivos sócios;

VI - Comunicar ao Conselho Superior toda e qualquer noticia de iniciativa ou resolução que
interesse a organização geral do INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - IAB, no âmbito
do Estado de Pemambuco;

VII - Contribuir e manter quitadas as importâncias devidas ao INSTITUTO DE ARQUITETOS
DO BRASIL - IAB, com valores e periodicidade que forem determinadas pelo Conselho
Superior;

VIII - Utilizar, em todos os seus impressos e cartazes o mesmo logotipo e dizeres usados pelo
IAB, acrescidos do referente ao Estado de Pemambuco;

IX - Reconhecer que todas as iniciativas junto aos poderes públicos, órgãos paraestatais e
entidades congêneres ou afins, de âmbito federal, bem como todos os assuntos e relaçOes
intemacionais e de representação serão de alçada exclusiva do INSTITUTO DE ARQUITETOS
- IAB, exceto quando por delegaçAo expressa da Direçao Nacional e I ou Conselho Superior;

X - Promover as eleiçOes para a renovação da Diretoria do Departamento, dos seus
Conselheiros e Suplentes ao Conselho Superior, Conselho Fiscal e DireçOes dos Núcleos, na
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Parégrafo único - Os Núcleos sao subordinados ao IABlPE, ao Conselho Superior do IA
Uniao Internacional de Arquitetos I UIA, a cujas resoluções se obrigam.

Art. 6° - Os Núcleos serão criados, regularizados elou reconhecidos, desde que:

1- Tenham no minimo 20 (vinte) Sócios Titulares domiciliados na sua jurisdição;

II - Nao tenham em seus Estatutos dispositivos que contrariem os do IAB/PE e do IAB;

11I- Tenham em sua diretoria pelo menos 05 (cinco) membros, todos Sócios Titulares, sendo
um Presidente, um Vice - Presidente, um Secretário, um Tesoureiro e um Diretor.

Parágrafo Único - Cada Núcleo terá jurisdição e competência de atuação na área territorial da
sua cidade sede e demais cidades que o integram, expressamente mencionadas por ocastãc
de sua criação.

Art. 7° - Os Núcleos serão ligados à estrutura do IAB/PE e gozarão de ampla autonomia
administrativa.

Art. 8° - Os Núcleos não terão personalidade juridica distinta do IAB/PE.

I - Os recursos financeiros dos Núcleos serão depositados em conta bancária a ser
movimentada pelo Presidente e pelo Tesoureiro, conjuntamente;

11 - Os Núcleos manterão sua contabilidade rigorosamente em ordem, apresentando
semestralmente ao IABIPE o balancete de sua situação econOmico-financeira;

11I- Os Núcleos só poderão contrair débitos ou fazer contratos financeiros com expressa
anuência do IAB/PE.

Art. 9° - Os Presidentes dos Núcleos terão direito a assento e palavra nas reuniOes ordinárias
e extraordinárias da Diretoria do IAB/PE. Deverão comparecer a estas e outras reuniOes,
sempre que convocados com antecedência de 72 ( setenta e duas ) horas pelo presidente do
Departamento.

Art. 10° - Os Núcleos poderão dispor de toda forma de divulgaçao posslvel do IAB/PE.

4 - DAS ATRI8UIÇOES E DAS 08RIGAÇOES DOS NÚCLEOS

Art. 11° - são atribuiçOes e obrigaçOes dos Núcleos do IAB/PE:

I - Acatar e promover as iniciativas do Conselho Superior do IAB e da Diretoria do IAB/PE;

/I - Manter o IAB/PE informado das resoluçOes de sua Diretoria;

11I- Registrar seu Estatuto e Regimento Interno no IABlPE, submetendo-os à aprovação do
Departamento;

IV - Comunicar ao IAB/PE o número de associados ou qualquer alteração nos seus quadros
sociais;

V - Propor ao IABlPE a punição do sócio que infringir as leis que regulamentam a profissao, os
Éstatutos e Regulamentos do IA8 e do IA8/PÉ ou aja de forma a comprometer o prestigio e o
decoro da categoria;

VI - Comunicar ao IABIPE toda e qualquer noticia de iniciativa ou resolução que interesse a
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VIII - Representar o IAB/PE na área de sua jurisdição, junto ao poder Público, a soei
e a comunidade;

IX - Divulgar amplamente as noticias do IABlPE, assim como todas as suas comunicações,
resoluções e pronunciamentos oficiais, que Ihes serão periodicamente remetidas,
acompanhadas de cópias das respectivas atas;

X - Zelar pelos direitos e deveres dos associados, conforme definidos no presente Estatuto;

XI - Redigir atas circunstanciadas de todas as suas reuniões, remetendo cópia ao IAB/PE;

XII - Arrecadar e aplicar as contribuições pagas pelos sócios;

XIII - Contribuir e manter quitadas as importâncias devidas ao IAB/PE com os valores e
periodicidade determinados pelo Departamento;

XIV - Utilizar em todos os seus impressos e cartazes o mesmo logotipo e dizeres usados pelo
IAB/PE, acrescidos dos referentes ao seu municlpio;

XV - Eleger sua Diretoria, a qual terá mandato bienal, na época determinada pelo presente
Estatuto.

Art. 12° - As eleições bienais para as Diretorias dos Núcleos processar-se-êo da seguinte
forma:

I - A Diretoria será eleita, em votação secreta, pelos sócios domiciliados em cada uma das
cidades que o integram, não se admitindo voto por procuração;

11- As eleições para Diretoria realizar-se-êo com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas das
Diretoria do IAB/PE, devendo os sócios dos Núcleos votar em ambas;

11I- A critério da Diretoria do Departamento, os sócios do Núcleo votarão na sede deste ou na
cidade onde estão estabelecidos;

IV - As votações serão realizadas nos locais e horários previamente indicados pelo IAB/PE,
colhendo-se em umas distintas os votos para Diretoria do Núcleo e os para a do Departamento;

V - A Diretoria expedirá, com antecedência mlnima de 30 (trinta) dias, edital de convocação das
eleições, explicitando o local e o horário da votação; este edital será afixado na sede do Núcleo
e publicado nos jornais das cidades que o integram;

VI - Somente é válida a candidatura em chapa, cujo registro deverá ser feito na sede do Núcleo
até 24 (vinte e quatro) horas antes da data marcada para as eleições;

VII - A Diretoria do Núcleo apurará os votos para a sua sucessão e para a Diretoria do IAB/PE.
Apurados os votos, lavrar-se-ão as respectivas atas, nas quais serão mencionados os nomes
de todos os candidatos inscritos e o número de votos que cada um recebeu. Os votos e as atas
serão depositados nas respectivas umas receptoras, as quais serão lacradas e remetidas
imediatamente para a sede do IAB/PE, a fim de processar-se o cOmputo geral da votação.

J~Í,MI~~~~~~W~~] a primeira Diretoria eleita de um Núcleo cessará juntamente
aGMlAtS/PEque autorizou sua constituição.

CAPíTULO 11I

r
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1 - 90S SÓCiOS

Art.13° - As categorias de sócios sao as seguintes:

A- Titular.

a - Aspirante.

Art 14° - S6 poderão ser Sócios Titulares os Arquitetos legalmente habilitados e que sejam
domiciliados no Estado de Pernambuco:

Parigrafo 1° - Poderá filiar-se ao IABIPE o arquiteto domiciliado em unidade federativa onde
não existir Departamento ou secção:

Parágrafo 2° - Ocorrendo mudança de domicllio, o sócio se assim o quiser, e mediante
oornuniCaçêo da mudança sem transfétido pata o Departamento ou SeeçAO em que se situar o
seu novo domicllio:

Parjgrafo 3° - Ocorrendo mudança de domicflio, o sócio se assim o quiser, poderá manter-se
filiado ao IAB/PE, vedada a filiaçAo a mais de um Departamento ou secção.

Art 15° - Poderao ser Sócios Aspirantes os estudantes regularmente matriculados nos cursos
de arquitetura oficialmente reconhecidos e que estejam domiciliados no Estado de Pemambuco:

Panigrafo Único - Os sócios desta categoria uma vez concJuldo o curso e atendidas as
CõndiÇ6és ee An. 140 ãdquirem ô direitõ de inélli5aô autôi'náticã nô quãdro de SóCios TIfulãres.

Art 16° - A admissão dos Sócios Titulares e aspirantes far-se-àmediante proposta assinada
pelo interessado.

Art 17° - Por deliberaçêo da Assembléia Geral, o Departamento de Pemambuco - IABlPE
poderá propor ao conselho Superior do IAS a concessão de titulos de Sócio Honorário, Benemérito,
Correspondente ou Arquiteto Honorário, aos arquitetos e I ou pessoas que satisfaçam as condiçOes
dos artigos 15, 16, 17 e 18 do Estatuto do IAB.

2 - DOS DIREITOS DOS SóGlOS TITULARES

Art 18° - São direitos ou prerrogativas dos Sócios Titulares:

1- FreqOentar a Sede do IABlPE, do IAB ou de qualquer dos seus Departamentos, Secçao ou
Núcleos, participando de suas atividades nos termos dos respectivos estatutos e regulamentos;

11 - Tomar parte e votar nas Assembléias Gerais do IAB/PE;

11I - Votar e ser votado para os cargos de Direçêo do Departamento e seus Núcleos e para
Conselheiro Suplente do Conselho Superior do IAS;

IV - Integrar qualquer comissão do IAB/PE nos termos dos respectivos regulamentos;
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3 - DOS DEVERES DOS SÓCIOS mULARES

Art. 190
- São deveres dos Sócios Titulares do INSTITUTO DE ARQUITETOS DO

Departamento de Pemambuco - IAB/PE:

I - Prestigíar o INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - Departamento de Pemambuco -
IABlPE e o INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - IAB.

11 - Manter conduta ética na sua vida profissional, respeitar e cumprir as decisões da Diretoria e
da Assembléia Geral.

11I - Respeitar e cumprir o presente Estatuto, os Regimentos e normas do IABlPE e do
INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL.

IV - Cumprir os mandatos para os quais for eleito, com esplrito público, consciência dos seus
deveres e das responsabilidades que o mandato impOe.

V - NAo usar o nome do IAB e o prestrgio do cargo para o qual for eleito ou designado, para
manifestações poUti~rtídérias de preconceitos religiosos e I ou raciais, ou para obter
vantagens pessoais elou profissionais.

VI - Não se antecipar, publicamente, às decisões do IAB e do IAB/PE em nome da entidade.

4 - DOS DIREITOS E DEVERES DOS s6cIOS ASPIRANTES

Art. 20 - São direitos ou prerrogativas dos sócios aspirantes as constantes do Art. 18, itens I,
IV, Ve VI do presente Estatuto, tendo como deveres os constantes dos itens 1,11I e VI do Art. 19.

5 - DAS CONTRIBUiÇÕES

Art. 21 - As contribuições dos sócios serão fixadas em Assembléia Geral do IABIPE.

6 - DA IDENTIFICAÇÃO ASSOCIATIVA

Art. 22 - Todos os sócios do IABlPE terão direito a uma identificação expedida pela Secretaria
Geral do Departamento. A taxa a ser cobrada aos sócios será fixada pela Tesouraria do IABlPE.

1-DOS SÓCIOS EU MINADOS

Art. 23 - Será eliminado do quadro social, por decísâo unênime da Diretoria, devidamente
fundamentada e aprovada em Assembléia Geral, com quorum mlnimo de 213 (dois terços) de seus
associados, quites com as suas obrigaçOes, sendo garantida a ampla defesa, o sócio que:

I - Desrespeitar o presente Estatuto, Regimentos ou normas do IABlPE.

11 - Por sentença passada em juizo, houver sido condenado por crime difamante.

Parágrafo 1°_ O Associado será notificado com antecedência mlnima de 15 (quinze) dias da
data da Assembléia, especialmente designada para essa finalidade, por carta registrada, para
apresentar defesa, oral ou por escrito, por si ou seu advogado, na própria Assembléia.

Parágrafo 2°-Da decisão da Assembléia Geral, poderá o associado recorrer, no prazo de 30
(trinta) dias a contar da data da realizaçao da ior do IAB, na
forma de seu Estatuto. A~;~,e:..:~~,~<tT~!.0C:.!..~~~~~~::=!:.~!"o '~o de .1l1'"IIC'dad •
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Partg •.•fo 3°· O sócio inadimplente será considerado inativo, nao podendo exercer
do Art 18 deste Estatuto.

CAPiTULO IV

1 - OrglO8 Dirigentes; 2 • Da Assembléia Geral; 3 - Da Competência da
Assembléia Geral; 4 • Da Dimorta; 5 • Da Competência da Diretoria; 6 • Da
Competência dos Diretores; 7 • 00 Conselho Fiscal; 8 - Da Competência do

Conselho Fiscal; 9 - Da RepresentaÇlo no Conselho Superior Do IAB; 10 • Das
Comiss6es de Trabalho; 11 • Das Comissões Especiais e Corpo de Jurados.

1 • óRGÃOS DIRIGENTES

Art. 24 - O INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASil - Departamento de Pemambuco -
IAB/PE é dirigido pelos seguintes órgãos:

I • Assembléia Geral:

11• Diretoria:

11I• Conselho Fiscal:

IV - Delegaçêo ao Conselho Superior do IAB:

V • ComissOes de Trabalho:

VI - ComissOes Especiais:

VII - Conselho Estadual:

VIII - Conselho Intermunicipal

Parigrafo Único - Os órgãos Dirigentes terão seu funcionamento regulado por Regimento
Interno próprio e aprovado pela Assembléia Geral.

2 - DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 25 - A Assembléia Geral é o órgão máximo de direçao do INSTITUTO DE ARQUITETOS
DO BRASil - Departamento de Pemambuco - IAB/PE, nos limites deste Estatuto com poderes para
resolver assuntos e decidir todos os atos sociais.

Art. 26 - Compõem a Assembléia Geral todos os Sócios Titulares do IAB/PE em pleno
exerclcio dos seus direitos e obrigações.

Art. ssembléia Geral reunir-se-á ordinariamente:
",.Glf~

006 1'101' ••••~~enln da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselheiros ao Conselho Superior do IAB;
of Cl """ •. ~3 elO 11••• ~~'.~

•• ~_."". tOm o • ~ 11I\ai1Y'"""·"i~••• "'O'
"'\jrildo ,:='...~.tQ - Parct~ O do balanço e relatório da Diretoria e do Conselho Fiscal no fim de cada ano
~~ ~~ . dIo.~i.l'
ReG\\.I\>t. \ 'j 8 veroaGe .

• aiieA.A~mbléia Geral reunir-se-á extraordinariamente:
.•.•• 1 fl\tIO /..~<:'QWnT,

TRIBUNALEJUS~~D·t-lfIi- ~b~~;\9.~;':~··~'
J;> 4".' ~ ••...• o-convocada pelo Presidente;

11- Por solicitação de 1/5 (um quinto) dos sócios, quites com suas obrigaçOes, no mlnimo;

11I- Quando convocada pelo Conselho Fiscal.
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Art. 29 - A Assembléia Geral além do previsto em seu regimento interno reger
seguintes dispositivos:

I - Será convocada com antecedência mfnima de 03 (três) dias, por meio de circulares ou
publicaçOes pela imprensa;

11- Deliberará em f convocaçãc com o mfnimo de 2/3 (dois terços) dos sócios, quites com suas
obrigaçOes, e em segunda convocação, uma hora após, com qualquer número excetuando os
casos previstos no presente Estatuto;

11I- As resoluçOes serão tomadas por maioria simples dos votos;

IV - As votações serão por escrutfnio, nominais ou simbólicas. Nas votações para eliminaçêo de
sócios as votações serão sempre por escrutfnio secreto;

V - Nao serão admitidos votos por procuração ;

VI - As reuniões da Assembléia Geral serão dirigidas pelos componentes da Diretoria.

3 - DA COMPET~NCIA DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 30- Compete privativamente à Assembléia Geral:

I - Atualizar ou reformar o Estatuto do INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL -
Departamento de Pemambuco - IAB/PE ou resolver matéria não prevista no mesmo;

11 - Autorizar a alienaçao de bens imóveis do INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL -
Departamento de Pemambuco - IAB/PE;

11I- Decidir em última instancia, dentro dos limites do presente Estatuto, sobre manifestações
públicas do INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL Departamento de
PemambucollAB/PE - como órgao de classe, quando ror expressamente convocada para esse
fim;

IV - Resolver sobre todos os casos já previstos na matéria contida nos artigos do presente
Estatuto, como última instancia, salvo aqueles em que couberem recurso ao Conselho Superior
doIAS;

V - Examinar e dar parecer sobre o balanço e relatório da Diretoria e do Conselho Fiscal e
autorizar as despesas do IABlPE;

VI - Examinar quando julgar necessário, papeis, atas escritas e caixa do INSTITUTO DE
ARQUITETOS DO BRASIL - Departamento de Pernambuco IAS/PE, propondo ao Conselho
Superior, quando apuradas irregularidade graves, o impedimento da Diretoria;

VII - Eleger os representantes, inclusive os arquitetos com especíalízeção em Engenharia de
Segura Trabalho, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

~....-r"l"l1f'A'f'1C~(i!~~Wllp~e a outros organismos oficiais aos quais venha o IABlPE filiar-se;
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4 - DA DIRETORIA

Art. 31 - A Diretoria é o 6rgAo máximo da administraçao do INSTITUTO DE ARQUIT
BRASIL - Departamento de Pemambuco - IABIPE, nos limites deste Estatuto, com eres para
resolver assuntos e decidir sobre os atos sociais.

Parágrafo Único - A Diretoria terá a seguinte constituição: Presidente, Vice - Presidente,
Secretário Geral, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Primeiro Tesoureiro e Segundo
Tesoureiro.

Art. 32 - A Diretoria, além do previsto no seu Regimento Interno, reger-se-á pelos seguintes
dispositivos:

.- Reunir-se-á no mfnimo 02 (duas) vezes por mês, ordinariamente;

11- Reunir-se-á extraordinariamente quando convocada pelo Presidente;

11I- Divulgará entre os sócios, através de boletim mensal, o resumo das suas atividades.

Parágrafo único - Perderá o mandato o membro da Diretoria que faltar 03 (três) reuniOes
consecutivas ou 05 (cinco) altemadas, sem que a ausência seja justificada.

5 - DA COMPET~NCIA DA DIRETORIA

Art. 33 - A Diretoria compete:

I - Dirigir e administrar o INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASil - Departamento de
Pemambuco -IABlPE;

II - Executar as decisOes da Assembléia Gerei;

11I- Receber e dar parecer sobre as propostas de sócios apresentadas na forma do presente
Estatuto;

IV - Tornar conhecimento das sugestões apresentadas pelos sócios, examinando-as e
encaminhando-as à Assembléia Geral, quando oportuno;

V - Autorizar as despesas aprovadas em Assembléia Geral;

VI - Submeter à Assembléia Geral a aprovação de despesas extraordinárias;

VII - Nomear e demitir funcionários do Departamento;

VIII - Apresentar anualmente à Assembléia Geral, com o respectivo parecer do Conselho
Fiscal, o relat6rio das atividades e demonstrativo de receita e despesa;

IX - Remeter anualmente ao Conselho Superior do IAB cópias dos relat6rios e pareceres do
Conselho Fiscal, submetidos à Assembléia Geral.

Art. 34 - Das resoluções da Diretoria, qualquer sócio poderá apelar ao Conselho Superior do
IAB na forma prevista no item VI do Arl 18 do presente Estatuto.

IA DOS DIRETORES

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL -
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II - Representar o INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - Departamento de P
- IABlPE em juizo e fora dele, ativa e passivamente, podendo, em ambos ca
poderes;

11I- Convocar o Conselho Fiscal sempre que necessário para exame dos relatórios de que trata
o item VIII do Art. 33 do presente Estatuto;

IV - Superintender todos os trabalhos, serviços e negócios do IABlPE;

V - Assinar a correspondência oficial, podendo delegar aos demais membros da Diretoria a
assinatura de correspondência ordinária;

VI - Deliberar em casos de urgência «ad referendum» da Diretoria e da Assembléia Geral;

VII - Autorizar as despesas votadas pela Assembléia Geral e Diretoria;

VIII- Firmar com o Tesoureiro os documentos de receita e despesa;

IX - Firmar com o Secretário Geral todos os contratos, documentos e atas das reuniOes da
Diretoria e Assembléia Geral;

X - Cumprir e fazer cumprir as deliberaçOes da Diretoria e Assembléia Geral;

XI - Adquirir ou alienar bens imóveis e dar em garantia hipotecária bens do patrimônio do
INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - IABlPE, quando autorizado pela Assembléia
Geral;

XII- Designar a constituição de ComissOes de Trabalho e Comissões Especiais;

XIII - Nomear os diretores das ComissOes de Trabalho e Comissões Especiais.

Art. 36 - Compete ao Vice - Presidente:

I - Substituir o Presidente nos seus impedimentos e sucedê-Io na vaga até o fim do mandato;

11- Superintender os trabalhos das ComissOes de Trabalho e ComissOes Especiais que forem
criadas para coordenar as atividades do IAB/PE;

Art. 37 - Ao Secretário Geral compete:

I - Secretariar as reuniOes da Diretoria, Assembléia Geral e Conselho Estadual do IAB/PE;

11- Substituir o Vice-Presidente nos seus impedimentos;

~~~{;ri~~~E t·"11I- Dirigir os serviços da Secretaria, tendo como auxiliares os{1'll~1i ~ ~ 'Ui~~~ ~.. ~ P.... ano oe
A•••• --- "..,ciMo·mo .elo ele .ultnllCtOa ~

IV - Redigir e assinar com o Presidente e o Vice-Presidente to I Me ;'ênet~r~~o~ \
I'oIP",- fn 1.~R 2010 TSNR R$ o.4S

, ICIaI RS 1.10
da verdade .

~eQd~6er.at,

V - Organizar conservar os arquivos e a biblioteca do IAB/PE;

VI - Assinar com o Presidente as atas das reuniões da Diretori

VII - Elaborar o relatório anual dos trabalhos sociais.

Art. 38 - Compete ao Primeiro e Segundo Secretários:

I - Auxiliar o Secretário Geral e substiul-Io nos seus impedimentos.

Art. 39 - Compete ao Primeiro Tesoureiro:

I - Receber e administrar o Fundo Social e a renda do IABlPE e ter sob sua responsabilidade
todos os valores e livros de escríturação:

11- Efetuar os pagamentos autorizados;

11I- Fazer escriturar a receita, a despesa e o movimento do Fundo Social;
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IV • Superintender a cobrança das centribuições dos sócios e outras quaisquer, assi
respectivos recibos;

V • Manter o quadro de associados quites com o IABIPE;

VI- Organizar o relatório e o balancete do ano social da Tesouraria;

VII - Apresentar a previsão de receita e despesas de cada ano social.

Art. 40 - Compete ao segundo Tesoureiro:

1-Auxiliar o Primeiro Tesoureiro e substitul-Io nos seus impedimentos.

7 - DO CONSELHO FISCAL

Art. 41 - O Conselho Fiscal é o órgêo fiscalizador do cumprimento dos dispositivos do
presente Estatuto, pelos órgãos dirigentes e seus respectivos responsáveis.

Parágrafo Único - O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros responsáveis e
suplentes.

8- DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO FISCAL

Art.42 - Ao conselho Fiscal compete:

I - Fiscalizar a atuação dos órgãos dirigentes no que se refere ao cumprimento dos dispositivos
do presente EstaMo;

11- Examinar e dar parecer sobre o balancete anual e contas apresentadas pela Tesouraria e
Relatório da Diretoria a que se refere o Item VIII do Art. 33;

11I- Examinar em qualquer tempo os livros de ata, documentos e papéis do IAB/PE, bem como
o estado do caixa, lavrando ata do exame realizado;

IV - Demover os erros ou irregularidades que constatar, sugerindo as medidas que reputar
cabfveis, levando o assunto ao conhecimento da Assembléia Geral, se necessário;

V - Convocar a Assembléia Geral extraordinariamente, sempre que ocorrerem motivos graves
e urgentes relativos ao presente artigo;

VI - Assumir a Direção do IABlPE em caso de renúncia coletiva da Diretoria e convocar novas
eleiçOes no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 43 - Aos membros do Conselho Fiscal compete:

I - Manter-se informados de todas as atividades do IAB/PE, comparecendo às reuniões da
Diretoria e periodicamente exercer fiscalização sobre documentos, atas e caixa, fazendo
constar das atas das reuniões parecer conjunto.

9 - DA REPRESENTAÇAo NO CONSELHO SUPERIOR DO IAB

Art. 44 - O IAB/PE será representado junto ao Conselho Superior do IAB, nos termos do Art.
28 e seus parágrafos, do EstaMo do IAB.

Rua Jenner de Souza, 13
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Art. 45 - As DelegaçOes ao Conselho Superior do IAB compete:

1- Comparecer às reuniOes do Conselho Superior do IAB, representando a opiniao do ABlPE;

11- Receber da Diretoria, das comissOes de Trabalho ou da Assembléia Geral a opinião dos
sócios do IAB/PE, sobre os assuntos em pauta no Conselho Superior do IAB:

Art. 46 - Aos Delegados do IAB/PE ao Conselho Superior do IAB compete:

I - Manter-se informado das atividades do IABI PE, comparecendo às reuniOes da Diretoria;

11- Apresentar à Diretoria do IAB/PE relatório de suas atividades, após o comparecimento as
reuniOes do Conselho Superior;

11I- Exercer as atividades e atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto do IAB.

10 - DAS COMISSOES DE TRABALHO

Art. 47 - As ComissOes de Trabalho do IABlPE são órgãos auxiliares da Diretoria, tendo por
finalidade assessorar o Presidente e servir de órgãos consultores nos assuntos de suas atribuições
especificas e:

I - Corresponder em número e finalidade, sempre que possível, as divisões nacionais de
trabalho do IAB com as quais manterão estreita colaboração;

11- Os Diretores e Sub-Diretores das ComissOes de Trabalho do IAB/PE serão designados pelo
Presidente, com mandato de dois anos, coincidindo com o mandato da Diretoria;

11I- Cada Comissão de Trabalho tem um Diretor e dois Sub-Diretores e mais os membros
necessários ao seu bom e efetivo funcionamento;

IV - As Comissões de Trabalho terão seus próprios regimentos internos;

V - As atribuições das ComissOes de Trabalho serão definidas nos regimentos intemos
referidos no item anterior;

VI - As ComissOes de Trabalho serão coordenadas pelo Vic&-Presidente do IAB/PE.

11 - DAS COMISSOES ESPECIAIS E CORPO DE JURADO

Art. 48 - As ComissOes Especiais do IABlPE serão criadas em caráter temporário, com fim
especIfico e destinadas a auxiliar a Diretoria em trabalho extraordinário.

Parllgrafo Único - As Comissões Especiais do IABlPE serão designadas pelo Presidente, que
fixará no ato as suas atribuições, designando ainda seu relator e determinando o prazo de sua
duração.

Art. 49 - O Corpo de Jurados do IAB/PE será formado por sócios do Departamento que terão
durante a vigência do seu mandato a incumbência de julgar os trabalhos apresentados em concursos
de arquitetura patrocinados elou organizados pelo IAB/PE ou pelo IAB.

Parágrafo Único - A organização do Corpo de Jurados terá regimento próprio.

2 - Da Posse; 3 - Da Escolha do Corpo de
Jurados.
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1 - DAS ELEIÇOES

Art. 50 - As eleiçOes do IABlPE seria realizadas bienalmente em Assembléia Geral,
convocada para esse fim especifico na forma do presente Estatuto, na qual serão eleitos os
componentes da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos Conselheiros e Suplentes ao Conselho Superior
do IAB, obrigatoriamente na segunda quinzena de Novembro.

Parágrafo 10
- Os cargos da Diretoria são os constantes do parágrafo único do Art. 31 do

presente Estatuto;

Parágrafo 2" - O número de componentes do Conselho Fiscal e o constante do parágrafo único
do M. 41 do presente Estatuto;

Parágrafo 30 - Os Conselheiros e Suplentes ao Conselho Superior do IAB serão eleitos de
acordo com o disposto nos M. 27 e 28 do Estatuto do IAB.

Art. 51 - Todas as eleiçOes do IABlPE processar-se-ao mediante voto secreto, não se
admitindo voto por procuração;

Art. 52 - NAo são, nem poderão ser remunerados os cargos eletivos do IAB/PE e de seus
Núcleos;

Art. 53 - As eleiçOes para as Diretorias dos Núcleos ocorrerão na mesma época da eleição da
Diretoria do Departamento.

2-DAPOSSE

Art. 54 - A posse dos eleitos para a Diretoria, Conselho Fiscal, Conselho Superior e Suplência
dos respectivos conselhos será efetuada até o último dia útil do ano em que se realizarem as eleiçOes
do IAB/PE.

Parágrafo Único - A posse dos Conselheiros eleitos para o Conselho Superior do IAB será
efetuada na primeira reuniAo do Conselho Superior subseqOente á Eleiçao para o
Departamento.

3 - DA ESCOLHA DO CORPO DE JURADO

Art. 55 - A escolha dos membros do Corpo de Jurados do IABlPE será feita com base no
cUfTÍCulur(I rttaeDJsBóEiusi':"", _de-,81~~~me-1ilQf1Hlregimento intemo respectivo.
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1 - DO FUNDO SOCIAL DO IABlPE

Art. 56 - O Fundo Social do IABlPE SERA constituldo :

I - Pelo Arquivo, Biblioteca, Coteçao, Museu, Bens móveis e Imóveis, Tltulos de Renda,
OoaçOes, Legados, etc.;
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II - Pelo saldo da receita de cada ano social, deduzidas as despesas o nárias e
extraordinárias.

2 - DA RECEITA E DA DESPESA

Art. 57 - A receita do IAB/PE constituir-se-á

I - Das contribuições anuais dos sócios;

II - De receitas eventuais provenientes de promoções de qualquer natureza;

11I- De auxllios e subvençOes, respeitados os fins a que se destinam.

Art. 58 - O primeiro Tesoureiro abrirá conta bancária em nome do IAB/PE na qual depositará,
mensalmente, o saldo de receita e da despesa.

Parigrafo 1° - A despesa ordinária é a decorrente de:

I - Impostos, expediente e manutenção da sede;

11 - Aumento e conservação da biblioteca, encadernação, reparo de livros, conservação do
mobiliário, etc;

11I- Pagamento dos funcionários do IABlPE;

CAPiTULO VII
1 - Das Oispoelç6es Gerais e Transitórias.

1 - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 59 - O presente Estatuto só poderá ser alterado por decisão da Assembléia Geral a ser
convocada para tal fim, cujo quorum não poderá ser inferior a 213 (dois terços) dos associados quites
com suas obrigaçOes;

Art. 60 - A alienação de bens imóveis somente poderá ser feita pelo IAB/PE após aprovação
em Assembléia Geral especialmente convocada para esse fim, cujo quorum não poderá ser inferior a
213 (dois terços) dos associados quites com suas obrigaçOes;

Art. 61 - É expressamente vedado o uso do nome, da Sede, do Patrimõnio e do presUgio do
IAB/PE para qualquer ato ou reunia<>de caráter pollticO-partidário ou fora de suas finalidades;

Art. 62 - A extinçAo do IABlPE somente ocorrerrá por deliberaçao de mais de 213 dos seus
sócios, quites com as suas obrlgaçOes, convocados e reunidos em Assembléia Geral Extraordinária
para esse fim e, também, para designar uma associaçao congênere para a qual será doado o Fundo
Social do IABlPE, decis6es estas que deverao ser ratificadas posteriormente pelo Conselho Superior
dolAB;

Art. 63 - Serao mantidos os Utulos e prerrogativas dos sócios atuais;
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Art. 64 - Os sócios do IABlPE não respondem, quer solidária, quer subsidiariamen ,pelas
obrigaçOes sociais contraldas pelo Departamento, assim como este nAo é responsável pe dividas
contraldas pelos seus sócios, em seu nome, sem autorização expressa da Diretoria e/ou da
Assembléia Geral.

Recife, 20 de Maio de 2008
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