
REGIMENTO INTERNO DO CLUBE MONTÊS ITAJUBENSE - CMI

O Regimento Interno do CMI é um conjunto de regras estabelecidas que foram aprovadas em 

assembléia geral pelo Conselho Administrativo que visa regulamentar o bom  funcionamento do 

Clube Montês Itajubense. 

Artigo 01. O Clube Montês Itajubense tem como objetivo:

Proporcionar condições para o desenvolvimento ordenado do montanhismo na região da Serra 

da Mantiqueira.

Artigo 02. O Clube Montês Itajubense tem como função:

Oferecer suporte adequado à propriedades propícias às atividades de montanhismo, gerando 

sustentabilidade a comunidades rurais através da capacitação de moradores locais e também 

daqueles interessadas em praticar o montanhismo de forma consciente e segura, desenvolvendo 

programas de educação ambiental e projetos de grande escala em âmbitos ambientais e 

turísticos.

Artigo 03. Cada membro da diretoria deverá exercer as seguintes funções para a entidade:

Presidente e Vice-Presidente

Representar o CMI em eventos, ações, confraternizações sociais e internas do clube.  Fiscalizar 

e cobrar todos os membros da diretoria e os responsáveis de cada Grupo de Trabalho diante das 

suas responsabilidades. Exigir transparência, ética, respeito, compromisso e democracia nas 

atividades e funções do clube. 

1º e 2º Secretários

Os secretários ficarão responsáveis pela admissão de novos sócios, tendo que utilizar a ficha 

padrão de cadastro e repassar ao novo associado a cópia do Estatuto do CMI, a cópia do 

Regimento Interno e cópia do Código de Ética. Eles deverão fazer também o registro em ata de 

todas as reuniões formais do CMI e manter de forma organizada todos os livros do clube. Junto 

com os tesoureiros, os secretários deverão estar informados diante das declarações legais a 

nível municipal, estadual e federal, onde sempre deverão ser levadas a conhecimento da 

presidência, tendo total concordância e conhecimento do contador responsável do CMI. 

1º e 2º Tesoureiros

Estes deverão acompanhar as atividades do responsável técnico pela contabilidade do CMI, 

verificando se este está seguindo a NBTC – Normas Técnicas de Contabilidade. Os Tesoureiros 

serão responsáveis pela conciliação bancária do clube, tendo o controle efetivo das saídas e 

entradas de capital. Toda a transação de saída deverá ser feita através da emissão de cheques
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com cópia acompanhada de nota fiscal. Toda movimentação de entrada deverá ser depositada 

em conta bancária, onde deverá ser anexada ao recibo de pagamento a origem deste capital 

através do documento de crédito. A mensalidade de cada sócio será controlada pelos tesoureiros 

através de planilha tendo que ser emitido os devidos recibos de pagamento aos associados.  O 

valor estipulado para as mensalidades do associado é de R$ 2,00 (Dois reais) mensais, que 

deverá ser efetivado em moeda local até o quinto dia útil de cada mês. 

Conselhos Fiscais e Administrativos 

O Conselho de Administração é a parte da diretoria de maior poder, pois tem a capacidade de fixar 

e aprovar as políticas e os objetivos do CMI, sendo um organismo de disciplina e de avaliação da 

Diretoria. O Conselho Fiscal tem a função de conferir as contas do CMI emitindo um parecer 

sobre as contas na assembléia para aprovação ou não. 

Artigo 04. A Diretoria irá se reunir uma vez por mês, salvo algum tipo de impedimento. Os sócios 

serão previamente avisados das reuniões, para que possam apresentar com antecedência 

assuntos pertinentes para a pauta.

Artigo 05. As comunicações da Diretoria, Grupos de Trabalho e demais associados poderão ser 

feitas por correspondência normal ou de forma virtual através da lista de discussão do Yahoo 

Groups através do endereço: 

Artigo 06. As atividades do Clube Montês Itajubense serão basicamente estabelecidas sobre as 

ações de 4 Grupos de Trabalho (G.T´s):

1 – G.T Pedra Aguda – Que realizará ações de montanhismo, projetos ambientais e programas de 

sustentabilidade no entorno da Serra da Pedra Aguda, visando transformar toda região em área 

modelo para projetos futuros.

2 – G.T Escalada em Rocha – Estará mantendo o bom relacionamento com os proprietários das 

áreas de escalada da região de Itajubá, fazendo as devidas manutenções em vias de escalada e 

suas trilhas de acesso, além de manter um arquivo atualizado classificando todas as rotas 

existentes na região. 

3 – G.T Comunicação – Realizará toda parte organizacional de divulgação da entidade, eventos 

de cunho montanhístico, website, artes de croquis e mapas, banners, foulders, artigos, 

informativos e carteirinhas. Onde toda a documentação deverá ser padronizada conforme os 

critérios de logomarca e diagramação adotados por este G.T.

http://br.groups.yahoo.com/group/clubemontesitajubense/
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4 – G.T. Capacitação – Será responsável por formatar e aplicar cursos que atendam as 

necessidades dos associados, seguindo fins específicos em montanhismo como: Iniciação ao 

Montanhismo, Técnicas Verticais, Combate a Incêndio, Resgate em Montanha, Orientação em 

Montanha, Primeiros Socorros e Contenção de Trilhas.

Parágrafo Único: Nada impede que qualquer membro da diretoria possa ser o responsável por 

um ou mais Grupo de Trabalho.

Artigo 07. Os sócios filiados ao CMI deverão seguir os seguintes princípios para tornarem 

membros do clube: 

1 – Praticar o montanhismo de Mínimo Impacto Ambientes Naturais diante dos 8 mandamentos 

da conduta consciente do CMI.

2 – Respeitar o Código de Ética em Escalada em Rocha do CMI e responder pelas atitudes 

contrárias por ele realizadas.

3 – Participar por livre e espontânea vontade dos Grupos de Trabalho, eventos e reuniões do CMI.

4 – Manter-se atualizado sobre as novas técnicas e normas de montanhismo apresentadas pelo 

CMI.

5 – Efetivar o pagamento das mensalidades até o 5º dia útil de cada mês.

6 – Os membros menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar autorização assinada pelo 

responsável para sua filiação.

7 – E acima de tudo, ser companheiro de qualquer pessoa da qual participe do seu grupo ou 

esteja próximo a ele.

Parágrafo Único: Através de Assembléia Geral serão decididos o tipo de punição, repúdio ou 

exclusão mediante a alguma falta citada acima.

Artigo 08. O CMI deverá firmar acordos com os proprietários de terras onde são praticados as 

atividades de montanhismo e também, nos locais que serão executado projetos ambientais. 

Artigo 09. O CMI poderá contratar qualquer tipo de profissional que possa dar suporte e apoio 

administrativo a entidade, e que também possa desenvolver e assinar projetos de cunho 

ambiental e esportivo.

Este Regimento Interno foi elaborado e aprovado pela Diretoria Executiva do Clube Montês 

Itajubense em Assembléia Ordinária realizada no dia 28 de Outubro de 2009.
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