REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA
TOCANTINS SEM SEDE – TOCANTINS

CAPÍTULO I

NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º O Comitê Gestor Estadual do Programa Tocantins sem Sede é um
órgão colegiado, criado pelo DECRETO N° 4.586, de 03 de julho de 2012,
publicado no Diário Oficial n° 3.662, com a finalidade de propor, discutir e
aprovar políticas,, validar informações e ações com o objetivo de promover a
eficiente execução do Programa.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
Art. 2º O Comitê Gestor possui uma organização hierárquica e funcional que
permite a gestão conjunta e democrática com esferas de participação em
diferentes níveis de responsabilidade e ação.
a) Comitê Gestor Estadual do Programa;
b) Colegiado Institucional de Coordenação;
c) Comitê Operacionalcomposto
Operacionalcomposto por cinco grupos de trabalho setoriais:
setor
Grupo de Trabalho Social e de Saúde;
Grupo de Trabalho Ambiental;
A
Grupo de Trabalho de Apoio Municipal;
Grupo de Trabalho de RegularizaçãoFundiária;
Grupo de Trabalho Jurídico.
J

Agência Tocantinense de Saneamento – ATS
Quadra: 103 – Norte, Rua: NO-11,
NO
Lote: 11
CEP: 77.001-036
77.001
– Palmas – TO.

d) Comissões Comunitárias;constituído
Comunitárias;constituído por meio de decreto ou portaria
municipal, sendo que sua composição deverá ser adequada a cada
comunidade
unidade e/ou município.

CAPITULO III

DA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA
Art. 3º.. O Comitê Gestor é integrado da seguinte forma:
I – O comitê gestor será composto por 12 membros indicados e nomeados
pelo governador do Estado,
Estado representando as instituições ligadas a áreas de
abrangência do programa,
programa sendo facultado aos dirigentes das pastas delegar ou
indicar seus representantes;
representantes
§ 1º. Os membros do Comitê Gestor terão mandato de 2 (dois) anos.
§ 2º. A presidência do Comitê será exercida pelo dirigente da Agência
Tocantinense de Saneamento;
será de 02 (dois) representantes
§ 3º - A composição mínima do Comitêserá
por instituição (titular e suplente).
suplente)
§ 4º - Os membros do Comitê Gestor deverão noticiar formalmente ao
colegiado, como garantia de transparência e probidade, situações que os
envolvam direta ou indiretamente, capazes de influir, mesmo em tese, no
exercício de suas atribuições.
Art. 4º O Comitê Gestor Estad
Estadual terá em sua composição 06 (seis)
(
membros,
convidados
idados permanentes, podendo fazer parte as instituições de caráter social,
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representantes de organizações de controle, onde os entes convidados
permanentes terão para efeito de decisão 02 (dois)
(
voto.
Art. 5ºA
A Colegiado Institucional de Coordenação será constituído por 10
(dez) secretários de Estado ou chefes de autarquias, sendo assistido por uma
Secretaria Executiva estabelecida
estabel
junto ao Órgão que exerce a presidência.

DESIGNAÇÃO DE TITULAR E SUPLENTE

Art.6º Das Indicações e Substituições
Parágrafo 1º - Os membros do colegiado(suplentes)
suplentes) serão indicados
pelodirigente
dirigente do seu órgão.
órgão
Parágrafo 2º - Os representantes titulares e respectivos suplentes terão a
sua designação formalizada pelo Colegiado Institucional de Coordenação.
Coordenação
Parágrafo 4º - A substituição dos membros titulares ou suplentes, sempre
que entendido como necessária pela parte que representa,
representa também se processará
nos termos deste artigo.
Parágrafo 5º - No caso de ausência ou afastamento temporário ou
definitivo de um dos membros titulares assumirá automaticamente um dos
suplentes com direito a voto.
Parágrafo 6º - Os membros suplentes quando presentes às reuniões
juntamente com seu titular, terão assegurado o direito à voz,
voz mas não exercendo
o voto.
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Parágrafo 7º -No
No caso de falta da totalidade dos membros com direito a
voto, em no máximo de 20 % das partes, poderá o Conselho Gestor deliberar
deli
mesmo com a ausência destes.
destes
Parágrafo 8º - A composição
composição do Conselho Gestor e Colegiado
Institucional de Coordenação deverá ser divulgada em site oficial da ATS e/ou
do Programa;
Art. 7º - O Coordenador do Colegiado Institucional de Coordenaçãoserá
eleito dentre os membros titulares.

CAPÍTULO IV

COMPETÊNCIA

Seção I

Do Comitê Gestor do Programa

Art. 8° Ao Comitê Gestor do Programa – compete:
I – estabelecer diretrizes de orientação para o planejamento, a
programação e a execução física do Tocantins sem Sede;
II – instituir a Secretaria Técnica do Programa – STP, órgão de
assessoramento do Comitê Gestor do Programa,
Programa, e aprovar a estrutura,
atribuições, duração e composição, por meio de Deliberação específica;
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III – efetuar a supervisão da execução dos componentes do Tocantins sem
Sede;
IV–apreciar
apreciar os relatórios de acompanhamento, monitoramento e avaliação
e os relatórios de avaliação independentes relativos ao desempenho das
entidades executoras nacionais e dos co-executores
co executores beneficiários das ações do
Tocantins sem Sede; e
V – atuar como instância deliberativa superior da condução do Tocantins
sem Sede;
VI – dar posse a seus membros;
VII – nomear e dar posse ao seu Presidente.
Art. 9º Compete aoo Presidente do Comitê Gestor:
I – dirigir e coordenar as atividades do Comitê;
II – propor as datas das reuniões ordinárias do Comitê Gestor do
Programa, a serem realizadas bimestralmente,
bimestralmente sob sua Presidência;
Presidência
III – convocar as reuniões extraordinárias do Comitê Gestor do Programa
por sua iniciativa ou pela vontade expressa de pelo menos três membros;
IV – dirigir as reuniões do Comitê Gestor do Programa, zelando pela
ordem e regularidade;
V – autorizar a discussão de assuntos não incluídos na pauta da reunião;
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VI – propor o adiamento da discussão de assunto constante da pauta ou
sua retirada de pauta;
VII – decidir sobre matérias urgentes ad referendum do Comitê Gestor do
Programa, devendo essa decisão ser homologada na reunião imediatamente
seguinte do Comitê Gestor do Programa;
VIII – fazer gestões, entendimentos e firmar atos necessários ao eficiente
funcionamento do Comitê Gestor do Programa e da execução do Programa;
IX – assinar as Deliberações do Comitê Gestor do Programa e encaminhar
para publicação no sítio oficial do Programa;
Progra
X - acompanhar e assegurar a execução do cronograma de forma
igualitária dos serviços nos municípios contemplados com o Programa;
Programa
XI - requisitar informações;
XII - encaminhar ofício com os pronunciamentos do Comitê Gestor ao seu
destinatário;
XIII - decidir em caso de empate;
XIV - resolver as questões de ordem;
XV – assinar os pronunciamentos e resoluções do Comitê Gestor e adotar
as providências necessárias para seu encaminhamento e publicação, conforme o
caso.
XVI – designar, constituir o Comitê Operacional e os grupos de trabalho,
a serem divulgados no site das ATS ou na página especifica do Programa.
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Seção III

Dos Representantes do Comitê Gestor do Programa

Art. 10º Aos membros do Comitê Gestor do Programa incube:
I – emitir voto nas matérias submetidas à deliberação do Comitê Gestor
do Programa;
II – apresentar proposições, apreciar e relatar matérias pertinentes ao
funcionamento do Comitê Gestor do Programa e à execução do Programa;
III – propor e requerer esclarecimentos
esclarecimentos que lhes forem necessários à
apreciação dos assuntos e deliberações do Comitê Gestor do Programa;
IV – solicitar vista de matéria constante da pauta ou extra pauta, a qual
poderá ser levada à deliberação na reunião subsequente se a natureza e a
urgência do assunto assim o permitirem;
V – propor a convocação de reuniões extraordinárias;
VI – desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas pelo
Presidente relacionadas ao funcionamento do Comitê Gestor do Programa;
VII – acompanhar as
as ações relativas à execução do Programa;
VIII – cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno;
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Seção IV
Da Secretaria Técnica do Programa – STP

Art. 11º A Secretaria Técnica do Programa – STP está localizada no
âmbito da estrutura da Agência
gência Tocantinense de Saneamento.
Art. 12º Incube a Secretaria Técnica do Programa – STP:
I – desempenhar as funções de secretaria executiva do Comitê Gestor do
Programa;
II – assessorar o Presidente do Comitê Gestor do Programa no
desempenho de sua atribuições;
III – comunicar aos membros do Comitê Gestor do Programa a data, a
hora e o local de cada reunião, com antecedência mínima de cinco dias úteis,
enviando a ata e a pauta da reunião anterior, como também a documentação
relativa às matérias que serão tratadas, em acordo com o Presidente do Comitê
Gestor do Programa;
IV – manter arquivo e ementário de assuntos de interesse do Comitê
Gestor do Programa, bem como das deliberações tomadas em suas reuniões;
V – colher a assinatura dos membros do Comitê Gestor do Programa nas
atas das reniões, após sua aprovação;
VI – instruir os processos e expedientes a serem submetidos ao Comitê
Gestor do Programa;
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VII – encaminhar aos membros do Comitê Gestor do Programa cópia das
atas elaboradas e aprovadas;
aprovada

Art. 13º A Secretaria Técnica do Programa terá duração enquanto as
ações e atividadesdo Programa estiverem em execução e até que as prestações
de contas sejam aprovadas.

Seção V

Das Competências do Comitê Operacional

CAPÍTULO III

ORGANIZAÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA

Seção I
Composição

Art. 14º O Comitê Gestor do Programa é composto por 12 (doze)
representantes titulares e respectivos suplentes de cada um dos seguintes
Órgãos:
I – Agência
ncia Tocantinense de Saneamento; Secretaria da Agricultura, da
Pecuária e do Desenvolvimento Agrário; Secretaria das Cidades e do
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Desenvolvimento Urbano;
Urbano Secretaria da Cultura; Secretaria da Infraestrutura;
Infraestrutura
Secretaria do Trabalho e da Assistência Social;
Social Secretaria do Meio Ambiente
edo Desenvolvimento
esenvolvimento Sustentável; Associação Tocantinense dos Municípios;
Defesa Civil e Secretaria da Saúde.
§ 1º Os representantes titulares e suplentes são indicados pelos respectivos
titulares dos Órgãos representados e designados pelo seu dirigente.
dirigente
§ 3º A participação no Comitê Gestor do Programa não enseja
ense
qualquer tipo de remuneração,
uneração, correndo por conta dos respectivos Órgãos as
despesas com transporte e diárias, quando necessárias.
Art. 15º Além dos representantes acima, o Comitê Gestor do Programa
poderá contar com a participação de membros consultivos ou convidadosde
outros orgãos e instituições;
Parágrafo Único. Os membros consultivos de que trata este artigo são
indicados pelos titulares dos respectivos órgãos.

Seção II

Do Funcionamento Interno

Art. 16º- OComitê
Comitê Gestor do Programa reunir-se-á
reunir á ordinariamente a cada
60 (sessenta) dias, em data a ser acordada pelos membros do Comitê Gestor do
Programa, por proposição do Presidente e, extraordinariamente, a qualquer
tempo, por convocação do Presidente ou solicitação de pelo
elo menos três de seus
membros.
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Art. 17º - O Conselho Gestordo
Gestor
Programa reunir-se-áá para tratar de
assuntos pautados em convocação,
convocação devendo ser registradaem
em ata todas as
reuniões.
Art. 18º- O Conselho Gestor do Programa deliberará aprovando ou
rejeitando por maioria simples dos membros com direito a voto presentes,
devendo os assuntos debatidos
deba
serem votados em aberto.
Parágrafo único – Em caso de empate, caberá ao presidente do Comite
gestor o voto de desempate.
Art. 19º – Fica assegurado a cada um dos membros participantes das
reuniões do Conselho Gestor do Programa o direito de manifestar-se
manifestar
sobre o
assunto em discussão, porém, uma vez encaminhado para votação, o mesmo não
poderá voltar a ser discutido no seu mérito na mesma reunião.
Art. 20º – Os assuntos tratados e as deliberações tomadas em cada
reunião serão registrados em ata e aprovados pelos presentes, devendo conter as
posições majoritárias e minoritárias com seus respectivos votantes.
§ 1°° Os membros suplentes terão direito a voto desde
esde que estejam
substituindo os respectivos membros titulares.
§ 2ºº Os membros titulares do Comitê Gestor do Programa ou seus
respectivos suplentes comparecerão pessoalmente às reuniões, não sendo
permitida a substituição por outros representantes ou procuradores.
§ 3º Poderão participar
icipar das reuniões do Comitê Gestor do Programa, como
co
convidados, representantes da sociedade civil, representantes de instituições de
Ensino
no ou outros orgãos, desde que considerada
considerada essencial pelo Colegiado
Institucional de Coordenação.
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Art. 21º O Comitê Gestor do Programa formalizará suas decisões
por meio de deliberações, que serão assinadas por seu Presidente e divulgadas,
no sítio oficial do Programa,
Programa, para conhecimento de todos os executores das
ações do Programa;
Art. 22ºO
O Comitê Gestor do Programa poderá receber apoio técnico de
outros órgãos ou entidades públicas ou privadas que possam colaborar com o
desenvolvimento de seus trabalhos, sempre que julgar necessário.
Art. 23ºAs
As reuniões do Comitê Gestor do Programa serão realizadas
preferencialmente na Agência Tocantinense de Saneamento,, em Palmas/TO.
Art. 24º Os assuntos a serem apreciados pelo Comitê Gestor do Programa
serão relatados pelo seu Presidente e/ou
e
STP,, quando for o caso, pelo
representante que formulou a proposição.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 25º Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente
Regimento Interno serão resolvidos pelo Comitê Gestor do Programa.
Art. 26º Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação
pelo Comitê Gestor do Programa, sendo convalidadas as decisões tomadas pelo
Comitê Gestor do Programa em sua primeira reunião ordinária.
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Art. 27º O Comitê Gestor do Programa terá duração enquanto as ações e
as atividades do “Tocantins sem Sede” estiverem em execução e até que as
respectivas prestações de contas sejam aprovadas.
Art. 28º – O presente Regimento Interno poderá ser alterado, parcial ou
totalmente através de proposta expressa de qualquer um dos membros do
Conselho Gestor do Programa, com a aprovação 2/3 membros dos presentes.
Art. 29º – Os casos omissos deste Regimento Interno
Interno serão resolvidos
pelo Conselho Gestor do Programa.

Palmas, 17 de setembro de 2012.
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