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"ESTATUTOS DA SEÇÃO SUL BRASIL DO IEEE".
INSTITUTO DOS ENGENHEIROS ELETRICISTAS E ELETRÔNICOS

CAPÍTULO I
,

- Nome,

Objetivos e Base Territorial

Art. 1
INSTITUTO
DOS ENGENHEIROS
Esta associação é denominada IEEE
ELETRICISTAS E ELETRÔNICOS SUL BRASIL, a qual tem sua sede localizada na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Prof. Luciano Gualberto, nO 158 trav.3 - Prédio de Engenharia de Eletricidade, CEP 05508-900 - Cidade Universitária.
Esta associação é ligada ao Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.,

-

associação

com sua sede localizada em 445 Hoes lane

-

Piscataway,

NY Q8855 - EUA.

O IEEE Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos Sul Brasil e o Institute of
Electrica1 and Electronics Engineers, Inc. doravante
serão
denominados,
respectivamente, "Seção" e "IEEE".
Art. 2
A Seção terá como objetivos: (a) científico e educacional: direcionados para o avanço
da teoria e prática da engenharia elétrica, eletrônica, comunicações e de computação,
bem como das ciências da computação e ramos associados da engenharia e artes e
ciências correlatas;e (b) profissional:direcionado para a evolução do nível de seus
associados e da profissão por ele desenvolvida. Buscar-se-á lograr os referidos
objetivos nos termos das disposições no Estatuto da Seção, bem como o Estatuto do
IEEE.
Parágrafo 1 - No exercício de suas atividades, a Seção observará os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência"'e
não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião.

Parágrafo 2 - A Seção adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e
suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e
vantagens pessoais.
Art. 3
A Base Territorial dp Seção é compreendida pelos Estados de São Paulo, paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, podendo ser aumentada, reduzida ou de qualquer outra
forma alterada pela Diretoria, a qualquer tempo, de acordo com este Estatuto, o qual
atende às diretrizes do IEEE.
Parágrafo

Único

- Em caso

de alterações na base territorial, este Estatuto deverá ser

alterado, mediante a aprovação por, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos associados
presentes, em assembléia especialmente convocada para esse fim.

IEEE Sul Brasil -Instituto dos Engenheiros Eletricistàs e Eletrônicos
Av. Prof. Luciano Gualberto, 158 - travo3 - Prédio de Engenharia de Eletricidade
CEP 05508-900 - Cidade Universitária - São Paulo - SP

tel:(11)3091-5537- e-mail;ieeesulbrasil@ieee.org.br

til.

IEEE Sul Brasil

Instituto dos
Engenheiros
Eletricistas e
Eletrônicos

.

CAPÍTULO 11

- Associados - Direitos

)

, .'

---' ~'"

"-

-

"I

c

< .\I'Oa,J"es"", ,j"ridíc,
'E"

551612

-- ---

.u",:,

" f

jJ

e Deveres

Art. 4
Os associados serão aprovados pela Diretoria, e poderão ser classificados em
categorias conforme os títulos estabelecidos pelo IEEE.
Parágrafo Único - Os associados não respondem subsidiariamente pelas obrigações da
Seção.
Art. 5
Todos os associados da Seção, cujos endereços postais estejam dentro da Base
Territorial, ou aquelas fora da referida Base, e que, por escrito, assim declarem sua
vontade, automaticamente pertencerão a esta Seção.
Parágrafo Único - aquele associado que se desinteressar pelo desenvolvimento das
atividades que compõe o objeto social da Seção ou que por outro motivo desejar se
desligar da Associação deverá enviar uma notoficação à Diretoria com antecedência
de 30 (trinta) dias da data de desligamento.
Art. 6
Os associados que residirem fora da Base Territorial, cuja filiação à Seção foi declarada
por escrito, terão direito a freqüentar reuniões e votar, comprometendo-se com a
execução dos objetivos sociais; entretanto, não terão direito a concorrer a cargos
eletivos.

CAPÍTULO111- Assembléia Geral
Art. 7
Os associados reunir-se-ão em assembléia geral, ordinariamente, nos primeiros
quatro meses do ano, para a aprovação das contas, ou extraordinariamente, sempre
que convocados pela Diretoria, ou por, pelo menos, 1/5 (um quinto) dos associados.

Parágrafo Único - A convocação será feita através de publicação de edital, divulgado
através do portal da Seção na internet (www.ieee.org.br). informando sobre a
respectiva data, local e ordem do dia.
Art. 8
Competirá exclusivamente à Assembléia Geral, aprovar as propostas relativas aos
seguintes assuntos:
(i)

a eleição de Diretores;

(ii)
(iii)

a destituição de Diretores;
a aprovação das contas a cada ano fiscal;

(iv)

a alteração do Estatuto da Seção; e

-
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a exclusão de associado, por motivos graves, desde que reunidos em
assembléia

geral

extraordinária,

convocada

exclusivamente

para

tal

finalidade, quando será concedido o direito a tal associado de defender-se
da pretendida exclusão.

"
Parágrafo

1

-

Será necessária

a aprovação

de 2/3 (dois terços) dos associados

com

direito a voto, presentes em assembléia geral extraordinária, convocada especialmente
para as finalidades indicadas nos itens CiOe (iv) acima. Ainda, faz-se necessária a
presença da maioria absoluta dos associados com direito a voto, em primeira
convocação, ou de pelo menos, 1/3 (um terço) dos associados, com direito a voto, nas
convocações seguintes.
Parágrafo

-

2

Qualquer associado poderá ser representado

nas deliberações

assembleares por outro associado ou procurador, mediante outorga de mandato com
especificaçãodos poderes.
Parágrafo 3- Serão considerados presentes os sócios que transmitirem seu voto por
carta, telegrama, fac-símile, Rede Mundial de Computadores, correio eletrônico, ou
qualquer outra forma escrita.
Parágrafo

4

-

No evento

de exclusão

de associado,

será convocada

a assembléia

geral especificamente para a votação da exclusão, cujos motivos deverão constar do
instrumento convocatório. Deverá ser concedida a palavra ao associado que se deseja
excluir, para que o mesmo possa se defender com base nos motivos alegados no
instrumento convocatório.

CAPÍTULOIV - Diretoria
Art. 9
A Diretoria da Seção será composta por um colegiado de 6 (seis) diretores, sendo eles
designados: (i) Presidente; (ii) Vice-Presidente; (m) Secretário; (iv) Tesoureiro; e (v)
os dois Ex-Presidentes mais recentes.
Art. 10
O exercício dos cargos de Diretoria para todos os associados será de 2 (dois) anos
consecutivos, não sendo admissível a reeleição do Presidente. O prazo de mandato
terá início em 1° de janeiro do ano seguinte à nomeação, e encerrar-se-á em 31 de
dezembro do ano em que findar o prazo de mandato.

CAPÍTULOV - Eleição da Diretoria
Art. 11
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o Presidente da Seção será o diretor que atuou como Vice-Presidente no exercício
anterior. Os demais Diretores serão eleitos de dois em dois anos, pela assembléia
geral.

I'

Art. 12
O Presidente da Seção escolherá um comitê de indicação composto de 3 associados da
Seção, que formarão o Comitê de Indicação. Somente os associados que não tenham
sido eleitos como diretores na gestão corrente poderão integrar o Comitê de Indicação.
O Comitê de indicação deverá apresentar uma ou mais chapas que concorrerão nas
eleições para formar a Diretoria da Seção.

Art. 13
O Comitê de Indicação deverá ser escolhido, o mais tardar, até 10 de Agosto do ano
em que deverá ser realizada a eleição. O Comitê de Indicação deverá comunicar a
todos os associados da Seção sobre a formação das novas chapas de eleição até o dia
15 de setembro.
Art. 14
Independente do número de chapas inscritas, o Comitê de Indicação irá preparar a
cédula com os nome(s) da(s) chapa(s) e dos respectivos candidatos e enviará, por
meio eletrônico ou correio, a todos os associados até 30 de outubro do ano da eleição.
Parágrafo 1 - Os associados que optarem por não comparecer à assembléia geral,
convocada para a eleição da Diretoria, poderão votar por escrito, utilizando as cédulas
enviadas pela Seção, as quais não poderão ser rasuradas.
Parágrafo

2

- Somente

serão computados

os votos recebidos

pela Seção até 15 de

dezembro de cada ano de eleição. Imediatamente após a apuração, a Diretoria em
exercício publicará o resultado da eleição, incluindo os nomes dos associados eleitos
para integrar a Diretoria no exercício seguinte, em seu portal na internet.
Parágrafo

3

-

As reuniões, as cédulas e a votação poderão ser realizadas por meios

eletrônicos tais como: correio eletrônico, página da Internet, fax ou outros que
estejam disponíveisna época das eleições.
CAPÍTULO VI

- Reuniões

da Diretoria

Art. 15
A Diretoria da Seção reunir-se-á mensalmente. Essas reuniões poderão ser convocadas
pelo Presidente da Seção, a seu critério, ou convocadas a pedido de, pelo menos, 3
diretores.
Art. 16
O quorum para as reuniões de Diretoria será de, pelo menos, mais de metade dos
diretores eleitos, em primeira convocação. A Diretoria validamente deliberará com
qualquer número de presentes, em segunda convocação.
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Art. 17
As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria simples de votos dos
associados presentes, com direito a voto, exceto nos casos em que for previsto maior
quorum no presente Estatuto ou na legislação em vigor.

.,

Parágrafo Único - Em caso de empate, será garantido ao Presidente decidir a
questão em discussão na reunião.
Art. 18
O edita I de convocação para as reuniões da Diretoria deverão ser enviados pelo
Secretário, a todos os integrantes da Diretoria com a antecedência mínima de 3 (três)
dias úteis, através de carta registrada e/ou correio eletrônico.

CAPÍTULOVII - Administração
Art. 19
A administração da Seção ficará a cargo da Diretoria, a qual dispõe de plenos poderes
de representação da associação.
Art. 20
O Presidente é o responsável, individualmente, pelos atos da Diretoria, e deverá
efetuar supervisão geral de todos os assuntos da Seção. O Presidente tem a
competência para presidir as reuniões da Assembléia Geral e da Diretoria, e terá todos
os poderes e faculdades necessárias para possibilitar o bom desempenho na
implementação dos objetivos da Seção, incluindo poderes gerais de representação da
Seção em juízo ou for a dele, ativa ou passivamente, perante as autoridades
municipais, estaduais e federais, empresas públicas, privadas ou de economia mista,
autarquias e outras associações. Em sua ausência ou renúncia, o Presidente será
substituído pelo Vice-Presidente, até que a Assembléia Geral nomeie seu substituto,
em caso de ausência permanente.
Art. 21
O Tesoureiro será responsável pelo recebimento e depósito de quantias em nome da
Seção e em contas determinadas pela Diretoria, bem como pelos pagamentos e
desembolsos, conforme aprovados pela Diretoria. Deverá manter o registro detalhado
de receitas e despesas e deverá estar apto a apresentar, mensalmente, um balancete
à Diretoria sobre a movimentação financeira ocorrida no mês precedente. Caberá ao
Tesoureiro, em conjunto com o Presidente, a formalização de contas bancárias e de
investimentos junto a Instituições Financeiras.
Parágrafo 1 - A movimentação das contas bancárias da Seção poderá ser realizada de
forma individual, pelo Presidente ou pelo Tesoureiro, que deverão, posteriormente,
prestar contas à Seção, que terá suas contas submetidas à aprovação da Assembléia
Geral ao final de cada exercício fiscal.

Parágrafo 2 - No caso de evento organizado por um determinado Grupo Técnico e
mediante aprovação pela Diretoria, o Presidente e Tesoureiro poderão conceder uma
IEEE Sul Brasil Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos
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procuração específica para, pelo menos, dois dos associados responsáveis pela
organização do evento, ou pela participação da Seção no evento em questão, os quais
deverão atuar sempre em conjunto, sendo outorgados os poderes específicos para a
movimentação de conta bancária aberta para atender a determinado evento, e por
prazo determinado.
..

Art. 22
O Secretário terá o encargo de enviar avisos, convocações, elaborar as agendas e atas
de todas as reuniões da Assembléia Geral e da Diretoria. Ele fará tais relatórios
segundo as diretrizes sugeridas pelo IEEE.

CAPÍTULO VIII - Comissões Técnicas
Art. 23
Para o bom desempenho da Seção, estabelecem-se as seguintes comissões técnicas:
COMISSÃO DE ASSOCIADOS

E PROMOÇÕES

Esta comissão se encarregará de todos os assuntos relacionados aos associados,
incluindo a admissão, promoção, readmissão, reaproximação de associados faltosos,
buscando solucionar situações desfavoráveis para a Seção. Essa comissão será
responsável pela divulgação das atividades da Seção, buscando a admissão de novos
associados, bem como buscará incentivar o desenvolvimento dos associados dentro da
associação, que reúnam as características necessárias para tanto. A Comissão deverá
também manter uma lista de associados, com base nos dados a serem fornecidos peJo
Secretário. Tal Comissão deverá ainda, manter estreito contato com os comitês de
associados das instâncias superiores do IEEE, para informes~ consultas e sugestões,
que favoreçam aumento de associados. A incumbência desta Comissão também será a
de atender as promoções nas Sub-Seções e dos Grupos Técnicos.
COMISSÃO DE GRUPOS TÉCNICOS

A Comissão de Grupos Técnicos terá a seu cargo a coordenação das atividades de
todos os Grupos Técnicos existentes na Seção, conforme previsto neste Estatuto, e
promoverá a filiação de novos associados aos mesmos, assim como a criação de novos
Grupos Técnicos, de acordo com os existentes no IEEE. Ainda, a Comissão deverá
colaborar na organização dos mencionados Grupos Técnicos, e supervisionará as suas
atividades, de forma a' evitar a confusão de esfera de atuação, dentre os diversos
Grupos Técnicos.
Art. 24
A Diretoria poderá criar ou extinguir comissões durante a sua gestão.
Art. 25
O Presidente nomeará tão logo possível, os Presidentes de todas as comissões criadas
pela Diretoria.
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Art. 26
Cabe à Seção, mediante a colaboração da Comissão de Grupos Técnicos, estimular a
formação de Grupos Técnicos, bem como dar o devido suporte para que tais grupos
sirvam aos associados adequadamente.
Art. 27
Serão necessários 12 (doze) ou mais associados, para solicitar a formação de um
Grupo Técnico local. Para que o mencionado Grupo Técnico seja criado, deverá ser
obtida a aprovação da Comissão de Grupos Técnicos e da Diretoria da Seção.
Parágrafo 1 - Poderão ser criados Grupos Técnicos Conjuntos, cujos integrantes
sejam associados da Seção e de integrantes de outras associações ligadas ao IEEE,
desde que tal grupo seja composto por, pelo menos, 12 (doze) associados. A petição
para a criação de um Grupo Técnico Conjunto deverá ser acompanhada da aprovação
escrita da administração das associações ligadas ao IEEE, e deverá mencionar a forma
como operará o Grupo Técnico Conjunto. O Grupo Técnico Conjunto será estabelecido
uma vez que seja aprovado pela Diretoria da Seção, com o conhecimento do IEEE, que
poderá manifestar sua opinião.
Parágrafo 2 - O Grupo Técnico Conjunto que cubra dois ou mais Grupos Técnicos com
campos de interesse relacionados, pode ser promovido na Seção, fazendo uma
solicitação assinada por 12 (doze) ou mais associados, que sejam ou queiram ser
membros dos Grupos Técnicos envolvidos. Das 12 (doze) assinaturas mencionadas na
solicitação, pelo menos 3 (três) deverão ser de integrantes de cada um dos grupos
envolvidos. O Grupo Técnico Conjunto se estabelecerá depois de receber a aprovação
da Comissão dos Grupos Técnicos e da Diretoria da Seção.
Art. 28
Todas as reuniões técnicas patrocinadas por Grupo Técnico serão abertas aos
associados da Seção, e de todos os integrantes do Grupo Técnico. Os Grupos Técnicos
deverão promover reuniões, simpósios autorizados pela Seção, nacionais ou
internacionais, dentro ou fora do território da Seção. O Grupo Técnico será responsável
pela coordenação de tais reuniões com a Seção e com outras reuniões do IEEE.
Art. 29
Cada Grupo Técnico elegerá seu presidente, o qual deverá ser escolhido dentre os
associados integrantes de cada Grupo Técnico.
Parágrafo Único - A eleição e o mandato serão concomitantes com os da Diretoria da
Seção, sendo que o presidente do Grupo Técnico não poderá ser reeleito.

CAPÍTULOSX - Finanças

-
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Art. 30
Não haverá cobrança de taxas pela Seção. Entretanto,
para cobrirem os seus gastos.
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ser aceitos donativos

Art. 31
As despesas normais da Seção serão cobertas, preponderantemente, com recursos
fornecidos pelo IEEE, direta ou indiretamente, e por recursos decorrentes de
organização de eventos técnico-científicos realizados pela Seção, .ou de eventos
realizados por terceiros com o apoio da Seção.
Parágrafo

Único

- Os recursos

financeiros da Seção, oriundos de qualquer que seja a

fonte, são de propriedade da Seção, e não serão usados para outros fins, que não as
operações normais da Seção, conforme definidoem seu Regulamento.
Art. 32
O ano fiscal da Seção deverá coincidir com o ano civil, começando em 10 de janeiro, e
encerrando-se em 31 de dezembro, de cada ano, quando será levantado o balanço
patrimonial da Seção.
Parágrafo Único - A Seção submeterá a exame pelo IEEE, um relatório financeiro ao
final de cada ano fiscal.

CAPÍTULOXI - Prazo e Dissolução da Seção
Art. 33
A Seção terá prazo indeterminado de duração, poderá ser dissolvida se deixar de
atender aos objetivos estabelecidos neste Estatuto, acarretando o descredenciamento
da Seção junto ao IEEE.
Parágrafo

1

-

Será necessária

a convocação

de uma reunião da Assembléia

Geral, na

forma deste Estatuto, especialmente para votar a dissolução da Seção, a qual deverá
ter um quorum mínimo de presentes composto por, pelo menos, a metade dos
associados votantes, seja pessoalmente ou através de procurador, nomeado com
poderes específicos. No caso de não haver quorum em primeira convocação, deverá
ser enviado uma segunda convocação, que resultando também em falta de quorum,
originará solicitação de votação eletrônica, expondo as razões de forma razoavelmente
detalhada.
Parágrafo

2

- A dissolução

deverá ser aprovada por, pelo menos, 3/4 (três quartos)

dos associados com direito a voto, presentes na reunião.
Art. 34
No caso de dissolução da Seção, o seu patrimônio sofrerá a seguinte destinação:
(a) O patrimônio, formado por recursos financeiros doados pelo IEEE, com origem nos
Estados Unidos, ficará à disposição da Sede Central do Instituto em New Jersey.
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(b) O patrimônio formado por doações ou por recursos financeiros com origem no
Brasil, será transferido a uma organização com sede no Brasil, dotada de objetivos
semelhantes aos da Seção.

..

Art. 35
As regras e disposições deste Estatuto que conflitarem com as diretrizes informadas
pelo IEEE deverão ser consideradas sem efeito. Nesse caso, a Diretoria deverá
promover a sua alteração, na forma prescrita neste Estatuto, mediante a aprovação
pelos associados reunidos em assembléia geral na forma deste Estatuto.
Art. 36
O presente Estatuto será regido pelas leis da República Federativa do Brasil. Para
dirimir todas e quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas deste Estatuto, fica
desde já eleito o Foro Central da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
J
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Alessio Bento Borelli
Presidente do IEEE Seção Sul Brasil
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