
ESTATUTO SOCIAL DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS - IO P  

 
CAPÍTULO I  

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO e OBJETIVOS 

 

Art. 1º Sob a denominação de Instituto de Obras Públicas, também designado pela 
sigla IOP, fundado no dia 29 de outubro de 2014, fica constituída a sociedade civil de 
direito privado, sem fins lucrativos, de âmbito nacional e duração ilimitada, regida por 
este Estatuto e pela legislação aplicável, com Sede provisória no endereço EQS 
102/103, Bloco A, Sala 01, CEP 70330-400, Brasília-DF e Foro na cidade de Brasília, 
Distrito Federal. 

§ 1º O IOP é constituído por servidores da Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal, inscritos no Sistema CONFEA, CREA ou CAU, de nível superior, que 
exerçam atividades relacionadas ao planejamento, concepção e implantação de obras 
públicas. 

§ 2º Por concepção e implantação de obras entende-se o conjunto de atividades 
associadas à contratação e à fiscalização de projetos e obras, bem como a elaboração de 
estudos e de projetos, a execução, a operação e a manutenção de obras financiadas, 
parcial ou integralmente, com recursos públicos. 

Art. 2º São objetivos do IOP: 

I. congregar os profissionais da Engenharia, Agronomia, Arquitetura e de demais 
áreas correlatas, no intuito de estimular o intercâmbio de conhecimentos, com 
vistas à melhoria da qualidade dos projetos de obras financiadas com recursos 
públicos; 

II.  promover mecanismos que estimulem a adoção de boas práticas de planejamento, 
concepção e implantação de projetos nos órgãos e entidades do Poder Executivo 
das três esferas de Poder; 

III.  promover estudos para proposição, criação ou alteração de normas técnicas, leis, 
resoluções e regulamentos relacionados concepção e implantação de projetos e 
obras públicas, bem como a disseminação das mesmas; 

IV.  manter intercâmbio institucional com os órgãos integrantes do CONFEA, CREA, 
CAU, ABNT e com os demais órgãos e entidades nacionais e internacionais que 
tenham interesses correlatos aos do IOP; 

V. definir metodologias e critérios mínimos de qualidade de projetos, com vistas à 
execução de obras eficientes, econômicas e ambientalmente sustentáveis; 

VI.  padronizar procedimentos que visam à celeridade e à eficiência do processo de 
desenvolvimento de projetos e da execução de obras públicas; 

VII.  oferecer subsídios técnicos para a formulação de planos e programas nacionais 
voltados para a infraestrutura; 

VIII.  promover a realização de simpósios, encontros técnicos e cursos de capacitação 
relacionados à concepção e implantação de projetos e obras públicas; 

IX.  propor modelo de gestão que viabilize o constante aprimoramento profissional dos 
técnicos da Administração Pública; 



X. propor modelo de estruturação da Administração Pública, com vistas ao 
fortalecimento de sua função referente ao planejamento, à contratação e à 
fiscalização de projetos e obras públicas, essenciais ao desenvolvimento do País. 

§1º. No desenvolvimento de suas atividades, o IOP não fará qualquer discriminação de 
raça, cor, sexo, religião e nacionalidade. 

§2º. O IOP não participará de movimentos grevistas nem de reinvindicações de classe 
relacionados exclusivamente a questões salariais, e não permitirá que eles se realizem 
em suas dependências ou eventos. 

Art. 3º Com o fim de atingir seus objetivos, o IOP poderá: 

I. promover simpósios, seminários e encontros técnicos; 

II.  manter plataforma online para divulgação dos trabalhos, realização de fóruns de 
discussão e integração com redes sociais; 

III.  publicar periódicos técnicos; 

IV.  firmar convênios e instrumentos congêneres com outras associações de classes e 
órgãos nacionais e internacionais;  

V. firmar convênios e instrumentos congêneres com órgãos e entidades 
governamentais; 

VI.  criar e manter biblioteca especializada; 

VII.  promover cursos de capacitação; 

VIII.  contratar serviços terceirizados tais como consultoria, advocacia, contabilidade, 
informática, design, marketing, gestão, coaching e outros necessários ao 
desempenho de suas finalidades; 

IX.  setorizar as atividades especializadas através de comissões, departamentos e 
divisões técnicas; 

X. estabelecer regras de ética e conduta profissional; 

XI.  empreender quaisquer outras ações necessárias ao alcance de seus objetivos. 

 

CAPÍTULO II  

DO QUADRO SOCIAL E DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 

 

Art. 4º O quadro social do IOP, cujo número de associados é ilimitado, é constituído 
das seguintes categorias de associados: 

I. sócios titulares, os quais estão há mais de 12 (doze) meses em dia com suas 
obrigações; 

II.  sócios não titulares, os quais estão há menos de 12 (doze) meses em dia com suas 
obrigações; 

III.  sócios fundadores, os quais estão inscritos na ata de fundação do Instituto. 

Parágrafo Único. Para admissão na qualidade de sócio é necessário o preenchimento 
do requerimento e análise da documentação pelo Presidente da Diretoria Executiva ou 
de seu substituto legal. 



Art. 5º São direitos dos associados do IOP: 

I. participar das Assembleias Gerais; 

II.  votar e ser votado; 

III.  recorrer, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, ao Conselho Fiscal, de qualquer 
decisão da Diretoria Executiva que julgar lesiva aos interesses do IOP ou 
atentatória aos seus direitos de associado; 

IV.  participar dos Seminários e Encontros Técnicos promovidos pelo IOP, com 
desconto no preço estabelecido, conforme critérios definidos pela Diretoria 
Executiva; 

V. participar dos cursos promovidos pelo IOP, com desconto no preço estabelecido, 
conforme critérios definidos pela Diretoria Executiva; 

VI.  ter acesso privilegiado ao conteúdo do sítio eletrônico do IOP, nos termos 
definidos pela Diretoria Executiva. 

Parágrafo único. Outros direitos poderão ser definidos no Regimento Interno do IOP, 
os quais poderão ser proporcionais ao tempo de contribuição do associado. 

Art. 6º São deveres dos associados do IOP: 

I. cumprir fielmente o presente Estatuto, os regulamentos e as deliberações da 
Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva; 

II.  desempenhar com zelo e dedicação os cargos ou funções nas comissões para os 
quais forem eleitos, nomeados, ou das quais voluntariamente participem; 

III.  participar das reuniões da Assembleia Geral; 

IV.  cooperar para o engrandecimento do IOP e prestigiar a ação de seus diretores e 
demais membros dos órgãos dirigentes; 

V. pagar com pontualidade as contribuições financeiras; 

VI.  manter conduta adequada nos eventos do Instituto e quando representá-lo ou 
mencioná-lo. 

Art. 7º Não poderá haver distinção de direitos e deveres entre os sócios titulares. 

§1º. O Regimento Interno poderá prever distinção de direitos e deveres entre sócios 
titulares e não titulares, desde que baseado exclusivamente no tempo de contribuição do 
associado. 

§2º. Não serão previstos direitos especiais aos sócios fundadores. 

Art. 8º As contribuições financeiras a que se refere o inciso V do art. 6º deverão ser 
pagas mensalmente, nos valores definidos pela Diretoria Executiva, aprovados pelo 
Conselho Fiscal e referendadas pela Assembleia Geral. 

Parágrafo único. As contribuições financeiras deverão ser recolhidas até o dia 10 (dez) 
de cada mês, sendo que os pagamentos efetuados após esta data poderão ser acrescidos 
de multa e juros de mora, conforme previsão no Regimento Interno. 

Art. 9º  Mediante proposta da Diretoria Executiva, aprovada pelo Conselho Fiscal, 
poderão ser concedidas gratificações ou homenagens aos associados que contribuíram 
de maneira significativa na consecução dos objetivos do IOP. 



Art. 10. Serão advertidos ou suspensos por até 60 (sessenta) dias, a critério da Diretoria 
Executiva, os associados que deixarem de cumprir qualquer um dos seus deveres 
previstos neste Estatuto. 

Art. 11. Poderá ser excluído do quadro social, pelo Conselho Fiscal, o associado que: 

I. violar normas de conduta do IOP, comprometendo sua idoneidade profissional; 

II.  praticar ato lesivo ao IOP, sem prejuízo de eventual ação penal que seja pertinente; 

III.  se envolver em campanha de difamação ou descrédito contra o IOP. 

§ 1º O não pagamento de três contribuições mensais consecutivas ou cinco alternadas 
implica a exclusão automática do associado, estando o seu retorno condicionado ao 
pagamento da dívida e deliberação da Diretoria Executiva. 
§2º. A exclusão do quadro social acarretará a interrupção da contagem de tempo de 
contribuição do associado. 
§3º. O prazo de suspensão a que se refere o art. 10 não será computado para fins de 
obtenção da categoria de sócio titular previsto no art. 4º.  
§4º. Da decisão do Conselho Fiscal, cabe recurso à Assembleia Geral. 
 

CAPÍTULO III  

DA ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Art. 12. A Assembleia Geral, instância máxima do IOP, será constituída pelos 
associados, em dia com suas obrigações e que tenham participado das deliberações para 
as quais foram convocados. 

§1º. A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho Fiscal, pelo 
Presidente da Diretoria Executiva ou por 1/5 (um quinto) dos associados em dia com 
suas obrigações. 

§2º. As votações e deliberações da Assembleia Geral poderão ocorrer de forma virtual, 
por intermédio do uso de sistemas informatizados, as quais deverão ser publicadas na 
página oficial do IOP na Internet. 

§3º. Todas as decisões da Assembleia Geral serão tomadas mediante voto aberto e por 
maioria simples, salvo aquelas com fins de destituição de membros do Conselho Fiscal 
ou do Presidente da Diretoria Executiva. 

Art. 13. Compete à Assembleia Geral: 

I. eleger os membros do Conselho Fiscal; 

II.  eleger o Presidente e o Diretor-Administrativo da Diretoria Executiva, para 
mandato de dois anos; 

III.  eleger novo Presidente da Diretoria Executiva em caso de renúncia; 
IV.  eleger seu Presidente, quando da ausência do Presidente do Conselho Fiscal; 
V. destituir membros do Conselho Fiscal e membros da Diretoria Executiva; 

VI.  decidir sobre dissolução do IOP, nos termos do paragrafo único do art. 25. 
VII.  decidir sobre recurso contra interpretação do Conselho Fiscal sobre os 

dispositivos deste Estatuto, nos termos do art. 34. 
VIII.  analisar eventual recurso interposto contra decisão do Conselho Fiscal, na forma 

do art. 11, §4º;  



IX.  decidir sobre alteração deste Estatuto, nos termos do art. 35; 
X. aprovar o Orçamento Anual; 

XI.  autorizar despesas acima de 20 (vinte) salários mínimos nacionais, não previstas 
no Orçamento Anual, nos termos do inciso III, do parágrafo único, do art. 27. 

Parágrafo único. Na destituição de qualquer dos membros a que se refere o inciso V 
deste artigo, será necessário o voto de pelo menos 2/3 (dois terços) dos sócios da 
Assembleia Geral, convocada especialmente para este fim. 

Art. 14. São órgãos do IOP: 

I. Diretoria Executiva; 

II.  Conselho Fiscal. 

Parágrafo único. A fim de cumprir suas finalidades, o IOP poderá ainda organizar-se 
em tantas unidades quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelo Regimento 
Interno. 

Art. 15. A Diretoria Executiva será constituída por 05 (cinco) membros, sendo: 

I. Presidente; 

II.  Diretor Administrativo-Financeiro; 

III.  Diretor de Estudos; 

IV.  Diretor de Projetos; 

V. Diretor de Eventos. 

Parágrafo único. O Diretor Administrativo-Financeiro substituirá o Presidente em seus 
respectivos impedimentos ou vacâncias. 

Art. 16. Ao Presidente da Diretoria Executiva compete: 

I. convocar, instalar e dirigir as reuniões da Diretoria Executiva; 

II.  representar o IOP em juízo ou fora dele, ativa e passivamente;  

III.  designar o Diretor de Estudos, o de Projetos e o de Eventos, com aprovação do 
Conselho Fiscal; 

IV.  destituir livremente os Diretores mencionados no inciso III deste artigo; 

V. autorizar o pagamento de despesas;  

VI.  assinar expedientes emitidos em nome do IOP; 

VII.  assinar todos os documentos do IOP, tanto os de caráter administrativo quanto os 
de caráter financeiro; 

VIII.  propor à Diretoria Executiva, à Assembleia Geral e ao Conselho Fiscal as medidas 
que julgar convenientes ao desenvolvimento do IOP; 

IX.  apresentar o Orçamento Anual à Assembleia Geral para aprovação; 

X. aprovar a contratação de consultorias; 

XI.  avaliar a documentação e aprovar a admissão de novos sócios. 

Parágrafo único. O Presidente da Diretoria Executiva será eleito pela Assembleia 
Geral para mandato de 02 (dois) anos. 

 



Art. 17. Ao Diretor Administrativo-Financeiro  compete: 

I. manter controle de todo acervo documental; 

II.  preparar documentação necessária ao registro das atividades da Diretoria 
Executiva; 

III.  ter a seu cargo todo o expediente do IOP e organizar o inventário dos bens do 
Instituto; 

IV.  organizar o cadastro dos associados; 

V. arrecadar receitas e efetuar os pagamentos; 

VI.  manter controle dos ativos financeiros; 

VII.  escriturar todo o movimento financeiro; 

VIII.  guardar os títulos e valores até que sejam depositados em estabelecimentos de 
crédito; 

IX.  apresentar anualmente, ao Conselho Fiscal, um balanço contábil da Instituição, 
com o visto do Presidente; 

X. prestar informações financeiras aos poderes legais do IOP, fornecendo-lhes os 
documentos que forem requisitados; 

XI.  preparar o Orçamento Anual, com a colaboração dos demais membros da Diretoria 
Executiva; 

XII.  substituir o Presidente, nos seus impedimentos ou vacâncias. 

Parágrafo único. Poderá haver contratação de consultorias especializadas para 
assessorar o Diretor Administrativo-Financeiro em suas funções, a requerimento deste e 
com aprovação do Presidente da Diretoria Executiva. 

Art. 18. Ao Diretor de Estudos compete: 

I. congregar os profissionais da Engenharia, Agronomia, Arquitetura e de demais 
áreas correlatas, no intuito de estimular o intercâmbio de conhecimentos, com 
vistas à melhoria da qualidade dos projetos de obras financiadas com recursos 
públicos; 

II.  promover estudos para proposição, criação ou alteração de normas técnicas, leis, 
resoluções e regulamentos relacionados à concepção e implantação de projetos e 
obras públicas, bem como a disseminação deles; 

III.  promover estudos para definição de metodologias e critérios mínimos de qualidade 
de projetos, com vistas à execução de obras eficientes, econômicas e 
ambientalmente sustentáveis; 

IV.  articular reuniões técnicas com a finalidade de discutir a padronização de 
procedimentos que visam à celeridade e à eficiência do processo de 
desenvolvimento de projetos e da execução de obras públicas; 

V. promover estudos que orientem a formulação de planos e programas nacionais 
voltados para a infraestrutura; 

 

 

 



Art. 19. Ao Diretor de Projetos compete: 

I. propor modelo de gestão que viabilize o constante aprimoramento profissional dos 
técnicos da Administração Pública; 

II.  propor modelo de estruturação da Administração Pública, com vistas ao 
fortalecimento de sua função referente ao planejamento, à contratação e à 
fiscalização de projetos o obras públicas, essenciais ao desenvolvimento do País; 

III.  orientar autoridades do Poder Executivo sobre eventual implantação de propostas 
de gestão e de estruturação da Administração Pública, desenvolvidas no âmbito do 
IOP; 

IV.  articular com autoridades do Poder Legislativo a aprovação de normativos legais 
necessários à implantação de propostas de gestão e de estruturação da 
Administração Pública, desenvolvidas no âmbito do IOP. 

Art. 20. Ao Diretor de Eventos compete: 

I. coordenar a realização de simpósios, encontros técnicos e cursos de capacitação 
relacionados ao planejamento, à concepção e à implantação de obras públicas; 

II.  promover a realização de cursos de capacitação voltados ao planejamento, 
contratação e fiscalização de projetos e obras públicas. 

Art. 21. O Conselho Fiscal, eleito a cada dois anos, será constituído por 05 (cinco) 
membros efetivos e 02 (dois) suplentes. 

Parágrafo único. A convocação de suplente será realizada conforme o princípio da 
alternância. 

Art. 22. Compete ao Conselho Fiscal: 

I. eleger seu Presidente e seu Vice-Presidente; 

II.  aprovar a indicação do Diretor de Estudos, de Projetos e de Eventos; 

III.  julgar as contas anuais da Diretoria Executiva; 

IV.  excluir sócios do quadro social, nos termos do art. 11; 

V. decidir sobre despesas não previstas no Orçamento Anual, superiores a 20 (vinte) 
salários mínimos nacional; 

VI.  decidir sobre conflitos de interpretação deste Estatuto, nos termos do art. 34; 

VII.  convocar Assembleia Geral; 

VIII.  aprovar o Regimento Interno, nos termos do art. 33; 

IX.  aprovar a prestação de contas, nos termos do parágrafo primeiro do art. 32. 

§1º. As votações e deliberações do Conselho Fiscal poderão ocorrer de forma virtual, 
por intermédio do uso de sistemas informatizados, as quais deverão ser publicadas na 
página oficial do IOP na Internet. 

§ 2º. Todas as decisões do Conselho Fiscal serão tomadas mediante voto aberto e 
maioria absoluta. 

Art. 23. Compete ao Presidente do Conselho Fiscal: 

I. instalar e presidir a Assembleia Geral; 

II.  convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho Fiscal; 



III.  convocar suplente, nos termos do parágrafo único do art. 21. 

 

CAPITULO IV  

DO PATRIMÔNIO, DAS RECEITAS E DAS DESPESAS 

 
Art. 24. O IOP tem personalidade jurídica e patrimônio distintos em relação aos 
associados que a compõem, os quais não respondem, nem mesmo subsidiariamente, 
pelas obrigações e encargos por ele contraídos. 

Art. 25. O patrimônio do IOP será constituído de todos os bens móveis e imóveis, 
direitos e haveres em moeda corrente, títulos e saldos de depósitos bancários. 

Parágrafo único. Em caso de dissolução do IOP, seu patrimônio será distribuído a seus 
associados na proporção em que contribuíram para o Instituto ou destinado à entidade 
assistencial de finalidade correlata ao do IOP, conforme determinar a Assembleia Geral 
convocada especificamente para este fim. 

Art. 26. Constituem fontes de receita do IOP: 

I. as contribuições sociais mensais; 

II.  outras contribuições especificadas no Regimento Interno ou aprovadas pela 
Assembleia Geral; 

III.  valores de inscrição em seminários e eventos do IOP; 

IV.  vendas de acesso a conteúdo da página do IOP na Internet; 

V. valores arrecadados de patrocinadores; 

VI.  emprego lucrativo do patrimônio da IOP; 

VII.  as doações e legados de qualquer natureza; 

VIII.  subvenções; 

IX.  rendas eventuais; 

X. outras definidas pela Diretoria Executiva, aprovadas pelo Conselho Fiscal. 

Art. 27. As despesas do IOP serão o conjunto dos gastos efetuados para a sua 
manutenção ou em razão de suas finalidades. 

Parágrafo único. As despesas obedecerão à seguinte aprovação prévia: 

I. do Presidente da Diretoria Executiva, para despesas previstas no Orçamento 
Anual, aprovado pelo Conselho Fiscal; 

II.  do Conselho Fiscal, para despesas de até 20 (vinte) salários mínimos nacionais 
não previstas no Orçamento Anual; 

III.  da Assembleia Geral, para despesas acima de 20 (vinte) salários mínimos 
nacionais não previstas no Orçamento Anual. 

Art. 28. O Instituto manterá contas bancárias de movimentação corrente, de prazos 
fixos, cadernetas de poupança e outros meios permitidos em lei, com o objetivo de 
preservar o valor da moeda. 

§1º. São autorizados a movimentar as contas bancárias e de valores em nome do IOP, 
em assinatura conjunta, os seguintes membros da Diretoria: 



I. Presidente; 

II.  Diretor Administrativo-Financeiro. 

Art. 29. Os associados e seus bens particulares não respondem solidariamente pelos 
compromissos assumidos pelo Instituto e por qualquer de seus órgãos. 

Art. 30. O IOP poderá receber subvenções e doações de organismos nacionais e 
internacionais, públicos ou privados, para consecução dos seus objetivos, a critério da 
Diretoria Executiva ad referendum do Conselho Fiscal. 

Art. 31. Os membros da Diretoria Executiva, pessoalmente, não serão responsáveis 
pelas obrigações sociais, mas responderão solidariamente entre si pelos prejuízos 
resultantes de seus atos se, dentro de suas atribuições, procederem com dolo ou culpa, 
ou se violarem a lei ou o presente Estatuto. 

Art. 32. O exercício anual financeiro social se iniciará em 1º de janeiro e se encerrará 
em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras 
da entidade. 

§1º. A Diretoria Executiva terá o prazo máximo de 04 (quatro) meses para prestação de 
contas, a contar do encerramento previsto neste artigo. 

§2º. O Conselho Fiscal terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos para analisar a prestação 
de contas que restará aprovada caso não seja analisada no mencionado prazo. 

   

CAPÍTULO V  

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 33. O Regimento Interno será elaborado pela Diretoria Executiva, aprovado pelo 
Conselho Fiscal e referendado pela Assembleia Geral. 

Art. 34. A interpretação deste Estatuto, nos casos de dúvida ou ambiguidade, será feita 
pelo Conselho Fiscal, com recurso para a Assembleia Geral. 

Art. 35. O presente Estatuto poderá ser alterado, em qualquer tempo, por decisão da 
Assembleia Geral, convocada especificamente para este fim. 

Art. 36. Poderá haver apenas uma reeleição consecutiva para os membros do Conselho 
Fiscal, para o Presidente da Diretoria Executiva e para o Diretor Administrativo-
Financeiro. 

Parágrafo único. O associado que completar consecutivamente dois mandatos em 
qualquer dos cargos mencionados neste artigo, seja no mesmo cargo, seja em cargos 
diferentes, ficará inelegível para qualquer desses cargos pelo período de 02 (dois) 
mandatos consecutivos. 

Estatuto aprovado em Assembleia de Fundação realizada no dia 29 de outubro de 
2014, no Plenário do CREA-DF, no endereço SGAS Qd. 901 Conj. D - Asa Sul, 
Brasília-DF. 


