
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL 

Vinculada ao Ministério da Defesa/Exército Brasil( 

CONSELHO FISCAL 

REGIMENTO INTERNO 

CAPITULO 1 

DA NATUREZA DO CONSELHO 

Art. 1 - Este Regimento tem por finalidade estabelecer normas para o funcionamento 
do Conselho Fiscal da Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL, órgão de 
fiscalização nos termos do inciso II do art.12 do Estatuto Social da IMBEL, aprovado 
pelo Decreto n° 5.338, de 12 de janeiro de 2005. 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO E DO MANDATO 

Art. 20 - O Conselho Fiscal será integrado por três membros efetivos e respectivos 
suplentes, brasileiros, tendo a seguinte composição: 

- um representante do Ministério da Defesa; 

li - um representante do Comando do Exército; e 

111 - um representante da Secretaria do Tesouro Nacional. 

§ 1 2  Os membros do Conselho Fiscal serão designados pelo Ministro de Estado da 
Defesa, por indicação do Comandante do Exército e do Ministro de Estado da Fazenda, 
nos casos dos incisos II e III, consoante o § 4 2  do art. 1 2  do Decreto n 2  757, de 19 de 
fevereiro de 1993. 

§ 22  O mandato dos membros será de um ano, contado a partir da designação, 
admitida a recondução. 

§ 32 Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o seu 
Presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do órgão. 

§ 49  No caso de vacância ou impedimento eventual do titular, o respectivo suplente 
deverá ser convocado. 



§ 52  A função de membro do Conselho Fiscal é indelegável (art. 161, § 7 0 , da Lei n° 
6.404176). 

§ 62  Na investidura do cargo, término da gestão, renúncia ou afastamento, obrigam-se 
os membros do Conselho Fiscal à apresentação de declaração de bens, nos termos 
das Leis nos 6.728179 e 8.730193, do Decreto n° 978, de 10111193, e da Instrução 
Normativa n° 05194, do Tribunal de Contas da União. 

§ 72 A declaração de bens encaminhada pelo Conselheiro será remetida ao Diretor-
Presidente da IMBEL, para fins de arquivamento na área de recursos humanos da 
Empresa. 

§ 82 .Findo o prazo de gestão ou mandato, o membro do Conselho Fiscal permanecerá 
no exercício da função até a investidura do novo titular. 

§ 92 Além das demais hipóteses previstas em lei, considerar-se-á vago o cargo de 
membro do Conselho Fiscal que deixar de comparecer, sem justificativa, a mais da 
metade do número mínimo de reuniões previstas no exercício anual. 

§ 1G2  Salvo impedimento de ordem legal, os membros do Conselho Fiscal, civis e 
militares, farão jus à remuneração mensal correspondente a dez por cento da 
remuneração mensal média dos diretores, cabendo ainda o direito de transporte e 
percepção de diárias àqueles que não residirem no local em que se realizarem as 
reuniões. 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇOES E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO FISCAL 

Art. 30  - O Conselho Fiscal, além das competências previstas na Lei n 2  6.404, de 1976, 
cabe: 

- examinar as demonstrações contábeis e financeiras do exercício social, inclusive o 
relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações / 
complementares que julgar necessária; 

II - acompanhar a gestão financeira e patrimonial da IMBEL: 

III - fiscalizar a execução orçamentária, podendo examinar livros e documentos, bem 
como requisitar informações; 

IV - pronunciar-se sobre os assuntos que lhe forem submetidos pelo Conselho de 
Administração; 

V - dar parecer conclusivo sobre as propostas de aplicação de lucro líquido e aumento 
de capital; e 
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VI - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais derrionstraç es 
financeiras elaboradas periodicamente pela IMBEL. 

§ 1 2  Os órgãos de administração superior são obrigados a disponibihzar, por meio de 
comunicação formal, aos membros em exercício do Conselho Fiscal, dentro de dez 
dias, cópia das atas de suas reuniões e, dentro de quinze dias de sua elaboração, 
cópias dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente, 
bem como dos relatórios de execução do orçamento. 

§ 2 9  O Conselho Fiscal, a pedido de qualquer de seus membros, solicitará aos órgãos 
de administração superior esclarecimentos ou informações, desde que relativos a sua 
função fiscalizadora, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou 
contábeis especiais. 

§ 30 Os membros do Conselho Fiscal assistirão às reuniões do Conselho de 
Administração ou da Diretoria em que se deliberar sobre os assuntos em que devam 
opinar. 

Art 41- O Conselho Fiscal reunir-se-á mensalmente em sessão ordinária e, 
extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer dos seus membros em 
exercício, pelo Diretor-Presidente ou pelo Presidente do Conselho de Administração. 

§ 1 2  O Conselho Fiscal poderá valer-se de assessoramento específico de pessoal do 
quadro da IMBEL, ou solicitar a contratação de auditoria externa para subsidiar suas 
decisões. 

§ 2' Da reunião do Conselho Fiscal será lavrada ata em livro próprio. 

CAPÍTULO IV 

DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS CONSELHEIROS FISCAIS 

Art. 50 - Os membros do Conselho Fiscal têm os mesmos deveres dos administradores 
de que tratam os artigos 153 a 156 da Lei n° 6.404176, respondendo pelos danos / 
resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com / 
culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto. (art. 165, da Lei n° 6.404176). 

Art. 60  - O membro do Conselho Fiscal não é responsável pelos atos ilícitos de outros 
membros, salvo se com eles for conivente ou se concorrer para a prática do ato. (art. 
165, da Lei n° 6.404/76). 

Art. 70 - A responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal por omissão no 
cumprimento de seus deveres é solidária, mas dela se exime o membro dissidente que 
fizer consignar sua divergência em ata da reunião e a comunicar aos órgãos da 
administração e â assembléia geral. (art. 165, da Lei n° 6.404176) 

Regimento Interno do Conselho Fiscal da IMBEL 



CAPÍTULOV 

DA INVESTIDURA DOS MEMBROS DO CONSELHO 

Art. 8 1  - Os conselheiros serão investidos nas funções mediante a assinatura do Termo 
de Posse, lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho Fiscal da IMBEL. 

Art. 90  - Os conselheiros terão 30 (trinta) dias, a contar da publicação da nomeação, 
para a investidura nas funções. 

§ 1 2  Havendo motivo relevante ou de força maior, o Conselho poderá decidir pela 
dilatação do prazo para investidura do Conselheiro por mais 30 (trinta) dias. 

§ 22  Decorrido o prazo estipulado no caput deste artigo ou da prorrogação sem que o 
Conselheiro tenha tomado posse, o Presidente do Conselho declarará a vacância do 
cargo e informará ao órgão representante. 

CAPITULO VI 

DA REMUNERAÇÃO 

Art. - 10 - Os membros do Conselho Fiscal, civis e militares, farão jus à remuneração 
mensal correspondente a dez por cento da remuneração mensal média dos diretores, 
salvo impedimento de ordem legal. 

Art. 11 - Os Conselheiros têm, ainda, direito ao transporte e a percepção de diárias 
quando não residirem no local em que se realizar a reunião do Conselho. 	

/ 

CAPITULO VII 

DO SECRETÁRIO 	
\ 

Art. 12 - O Conselho Fiscal contará com um Secretário para auxiliá-lo no desempenho 
de suas atribuições. 

Parágrafo Unico. O Secretário, preferencialmente, escolhido entre os suplentes, com 
formação compatível com a função, será proposto pelo Presidente do Conselho Fiscal, 
ao Diretor-Presidente da IMBEL. 

Art, 13 - Compete ao Secretário: 

- formar os processos a serem submetidos ao Conselho Fiscal; 

II - organizar a pauta de cada reunião, de acordo com os assuntos a serem apreciados, 
submetendo-a ao Presidente do Conselho; 

Regimento Interno do Conselho Fiscal da IMBEL 	 4 



III - dar conhecimento aos membros do Conselho e aos eventuais participantes, do 
local, da data e do horário determinado para a reunião, podendo a comunicação ser 
feita via correio eletrônico; 

IV - encaminhar aos Conselheiros, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a pauta 
da reunião e cópia dos principais documentos que integram cada processo, informando, 
em dada caso, os esclarecimentos complementares. 

V - secretariar as reuniões do Conselho; 

VI - lavrar as atas das reuniões, consignando nas mesmas o comparecimento dos 
membros e dos convidados, bem como dos atos e fatos importantes e as votações 
ocorridas; 

VII - arquivar as atas e as resoluções tomadas pelo Conselho; 

VIII - informar aos Conselheiros o andamento de processos pendentes; 

IX - executar os trabalhos necessários à reprodução, divulgação e arquivamento das 
atas; 

X- manter sob sua guarda e responsabilidade os livros e documentos do Conselho; 	,(tJ 

XI - requisitar passagens e diárias de viagem para eventuais deslocamentos dos 
membros do Conselho; 

XII - encaminhar ao órgão competente da IMBEL extratos ou transcrições de atas para 
registro e arquivamento na Junta Comercial e/outros, quando for o caso; 

XIII - articular-se com os membros da Diretoria da IMBEL com objetivo de atender 
solicitações do Conselho e de acompanhar a implementação de decisão do colegiado; 

XIV- prover os meios necessários para o funcionamento do Conselho; e 

XV - enviar aos Conselheiros, mensalmente, o resumo das deliberações e decisões da 
Diretoria. 

Art. 14 - Será concedida, pelo Diretor-Presidente da IMBEL, ao Secretário, uma 
gratificação mensal igual àquela paga aos membros do Conselho Fiscal. 	 t., / 

CAPÍTULO VIII 

DAS REUNIÕES 

Art. 15 - O Conselho Fiscal reunir-se-á mensalmente, em sessão ordinária, com a 
presença de todos os seus membros. 
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f111__ - 
§ i Na falta de um membro efetivo, será convocado pelo Secretário do Conselho o 
respectivo suplente. 

§ 22  Substituirá o Presidente do Conselho, o representante do Ministério da Defesa. 

Parágrafo Único. O Conselho Fiscal poderá reunir-se em caráter extraordinário, por 
convocação de seu Presidente ou de dois conselheiros. 

Art. 16 - A presença dos Conselheiros será consignada em ata da reunião. 

Art. 17 - As reuniões do Conselho Fiscal serão realizadas, preferencialmente, no prédio 
da SEF, em Brasília, DF, facultada a realização de reuniões nas dependências da 
Empresa. 

Art. 18 - Sempre que possível, a data da próxima reunião ordinária do Conselho será 
definida, de comum acordo, ao término da reunião anterior, devendo constar da ata. 

Art. 19 - O Conselho Fiscal deliberará por maioria simples de votos dos membros 
presentes, cabendo um voto para cada, em caso de empate, o voto de qualidade. 

Parágrafo Único. Na ausência do Presidente do Conselho e do seu substituto eventual, 
a reunião será presidida pelo Conselheiro eleito pelos demais, para esse fim. 

Art. 20 - As reuniões serão dirigidas pelo Presidente que orientará os debates e as 
decisões. 

Art. 21 - Durante a discussão das matérias em pauta, os Conselheiros poderão: 

- propor providências ou solicitar esclarecimentos, por escrito ou oralmente, visando à 
perfeita instrução do assunto em debate: 

II - requerer urgência ou preferência para discussão e votação de determinado assunto: 

III - propor o adiamento da discussão de assunto constante da pauta ou sua retirada de 
pauta; e 

IV - solicitar vista dos documento em discussão, com a finalidade de fundamentar o seu 
voto 

CAPÍTULO IX 

DA PRESIDÊNCIA 

Art. 22 - Compete ao Presidente: 

- abrir, suspender e encerrar os trabalhos; 

II - presidir as reuniões, orientando os debates e as decisões; 
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III - decidir questões de ordem; 

IV - colocar em votação assuntos discutidos e anunciar a decisão tomada; 

V - autorizar a discussão e decisão de assuntos não incluídos na pauta da reunião; 

VI - representar o Conselho, podendo delegar essa atribuição a um dos Conselheiros; 
VII - proferir o voto de qualidade; 

VIII - proferir decisões "ad referendum" do Conselho, nos casos urgentes e interativos; 

IX - corresponder-se, em nome do Conselho, com as demais autoridades públicas; 

X - convocar reuniões ordinárias e extraordinárias; 

Parágrafo Unico. A decisão proferida ad referendum" pelo Presidente será submetida 
ao Conselho na primeira reunião seguinte a publicação ou divulgação da decisão, 
ficando sobrestadas da pauta todos os assuntos até que se delibere sobre o assunto a 
referendar. 

/ 
CAP1TULOX 

DAS MATÉRIAS OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO CONSELHO 

Art. 23 - Os assuntos objeto de apreciação pelo Conselho Fiscal deverão ser instruídos 
com elementos e dados técnicos e conterão: 

- indicação precisa do assunto; 

II - informações e dados necessários à sua apreciação. 

CAPÍTULO XI 

DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Art. 24 - As sessões do colegiado serão sempre denominadas de REUNIÃO DO 
CONSELHO FISCAL 
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Parágrafo Único. As reuniões do Conselho Fiscal serão numeradas seqüencialmente, 
sem renovação numérica anual, sendo adotada uma numeração para as Reuniões 
Ordinárias e outra, para as Reuniões Extraordinárias. 

Art. 25 - O Conselho Fiscal expressará suas deliberações por meio das Ata(s) e 
Parecer. 

Art. 26 - O secretário do Conselho encaminhará, no prazo máximo de 15(quinze) dias 
corridos da realização da última reunião, minuta da respectiva ata aos membros do 
Conselho para análise e/ou correções, a fim de que seja assinada e encaminhada aos 
órgãos competentes e membros do conselho. 

CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÕRIAS 

Art. 27 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Conselho Fiscal. 

Art. 28 - Este Regimento somente poderá ser alterado por deliberação de, no mínimo, 
dois torçQs dos membros do Conselho Fiscal. 
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