REGIMENTO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO IBAPE/DF APROVADO
NA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE: 08/09/2021
1. Disposições preliminares
1.1. Este Regimento dispõe sobre a organização, a estrutura, as atribuições e o
funcionamento das Câmaras Técnicas do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de
Engenharia de Distrito Federal - IBAPE/DF, em cumprimento ao definido no estatuto da
entidade.
1.2. As Câmaras Técnicas do IBAPE/DF são formadas por grupos representativos de
membros titulares do IBAPE/DF para realizar estudos, normas técnicas, relatórios,
boletins, artigos, revistas e outros assuntos de interesse e matérias afetas a cada
Câmara, conforme regula o Estatuto da entidade.
1.3. As Câmaras Técnicas são diretamente coordenadas pela Diretoria Técnica, que
acompanhará as dinâmicas de trabalho.
1.4. As Câmaras Técnicas do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de
Distrito Federal - IBAPE/DF têm como objetivos:
1.4.1. Realização de estudos, elaboração e divulgação de normas técnicas, relatórios,
boletins, artigos, revistas especializadas, pesquisas e outras atividades de natureza
técnica nas áreas de interesse do IBAPE/DF, abrangendo as áreas de conhecimento
da Engenharia de Avaliações e da Engenharia Diagnóstica em alinhamento ao que
determina o Estatuto do IBAPE/DF.
1.4.2. Congraçamento de profissionais e empresas atuantes nas áreas de interesse do
IBAPE/DF, conforme objetivos descritos no item 1.4.1.

2. Estrutura e coordenação das câmaras técnicas
2.1. Cada Câmara Técnica tem seus trabalhos conduzidos por um Coordenador, indicado
pela Diretoria Técnica, e Vice Coordenadores temáticos, indicados pelo Coordenador da
respectiva câmara técnica, ambos aprovados pela Diretoria Executiva.
2.2. Os Vice-Coordenadores temáticos são responsáveis por conduzirem os assuntos e
trabalhos pertinentes a cada tema que são responsáveis.

2.3. São membros integrantes das Câmaras Técnicas profissionais que participam dos
debates promovidos pelas Câmaras, membros titulares do IBAPE/DF, adimplentes, e
que venham a contribuir com seu conhecimento técnico nas atividades técnicas
relacionadas no item 1.4.1.
2.4. No cumprimento de seus objetivos, as Câmaras Técnicas reunir-se-ão ordinariamente,
conforme cronograma estabelecido pelo Coordenação, mediante convocação com
pauta de discussão, emitida por seu Coordenador a todos os membros, publicada
também no site do IBAPE/DF.
2.4.1. As reuniões serão abertas, obedecidos aos dispositivos do presente Regimento.
2.4.2. Todas as reuniões das Câmaras Técnicas deverão ter um secretário “ad hoc” que
elaborará ata a ser remetida à Diretoria Técnica, e publicada no site do IBAPE/DF.
2.5. Na ausência eventual do Coordenador, a reunião será realizada com a presença dos
demais sob a direção do Vice-Coordenador, ou na falta deste, de comum acordo por
um dos seus pares.
2.6. Nas reuniões, é permitida presença de convidados, porém somente membros titulares
do IBAPE/DF adimplentes têm direito a voto sobre os assuntos debatidos nos termos
deste Regimento.
2.7. Da matéria discutida nas reuniões é lavrada uma ata sucinta, na qual constarão os
nomes dos membros presentes e as deliberações tomadas. A ata, que é encaminhada à
Diretoria Executiva, deve ser assinada pelo secretário que a lavrou e pelo Coordenador
da Câmara Técnica com a lista de presença assinada pelos participantes, que é parte
integrante dela.
2.8. As reuniões podem ser realizadas por meio virtual, desde que formalmente
estruturadas nos mesmos critérios das reuniões presenciais, com informação
antecipada da pauta.

3. Atribuições
3.1. As Câmaras Técnicas se configuram como organismo de assessoramento e apoio
técnico à Diretoria Executiva, conforme termos contidos no Estatuto do IBAPE/DF.
Funcionam mediante reuniões presenciais e/ou virtuais com finalidade de ampliar o

debate técnico sobre temas relevantes ao Instituto, e ao aprimoramento profissional
de seus associados.
3.2. O Coordenador de cada Câmara Técnica é o responsável pelo planejamento e
realização das reuniões, ao qual se atribui:
3.2.1. Elaborar cronograma de atividades anuais e aprová-lo com os membros da
Câmara Técnica e a Diretoria Técnica, configurando o planejamento de atividades.
3.2.2. Convocar os membros participantes informando dia e hora das reuniões ou
cronograma delas.
3.2.3. Organizar a pauta ou a ordem do dia das reuniões;
3.2.4. Presidir as reuniões e proferir eventual voto de desempate;
3.2.5. Coordenar e designar, quando for o caso, Vice-Coordenadores temáticos para
atuar no desenvolvimento de estudos técnicos para elaboração de normas,
procedimentos, livros dentre outras publicações técnicas do IBAPE/DF na área de
competência da sua Câmara, devidamente autorizado pela Diretoria Executiva do
IBAPE/DF e conforme disposto neste Regimento. A aprovação da versão final de
qualquer documento deverá ser submetida a respectiva Câmara Técnica e
homologada pela Diretoria Executiva.
3.2.6. Comunicar à Diretoria Técnica do IBAPE/DF o andamento dos trabalhos
desenvolvidos pela sua Câmara Técnica.
3.3. Aos Vice-Coordenadores Temáticos atribuem-se a substituição do Coordenador na sua
ausência.
3.4. Aos demais membros atribuem-se:
3.4.1. Comparecer às reuniões da Câmara justificando sua eventual ausência ao
Coordenador;
3.4.2. Secretariar as reuniões quando designados;
3.4.3. Propor, discutir e votar qualquer assunto da competência da Câmara;
3.4.4. Assinar atas e sugestões da Câmara.

4. Competências

Compete às câmaras técnicas:
4.1. Executar as seguintes atividades, conforme requisitado e definido pela Diretoria
Executiva do IBAPE/DF.
4.1.1. Revisão e elaboração de Normas e Estudos Técnicos
4.1.2. Elaboração de publicações técnicas em geral (livros, cartilhas, procedimentos e
outros).
4.2. Estabelecer a necessidade de revisões nas normas e outros temas técnicos aprovados
pela Diretoria Executiva do IBAPE/DF.
4.3. Instituir a formação de grupos de estudos para temas relevantes, inclusive quando
solicitados por associados em dia com a entidade e aprovados pela Diretoria Executiva
do IBAPE/DF.

5. Disposições Finais
5.1. Aplica-se este Regimento às seguintes Câmaras Técnicas e a qualquer outra específica
que forem criadas pela Diretoria Executiva:
5.1.1. Câmara da Engenharia Diagnóstica.
5.1.2. Câmara da Engenharia de Avaliações.
5.2. Os casos omissos e de interpretação deste Regimento são resolvidos em reuniões das
Câmaras Técnicas, por votação, e estão sujeitos ao referendum da Diretoria Executiva
do IBAPE/DF.
5.3. O presente Regimento poderá ser alterado mediante deliberação da Diretoria Executiva
do IBAPE/DF, instada pelo Coordenador da Câmara Técnica.

APROVADO NA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA EM 08 DE SETEMBRO DE 2021

