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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CAPÍTULO I
DO OBJETO DO REGIMENTO INTERNO

Artigo 1º. O presente Regimento Interno disciplina o funcionamento do
Conselho de Administração da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação - MTI e o seu relacionamento com as demais partes interessadas,
observadas as disposições do Estatuto Social e da legislação em vigor.

CAPÍTULO II
DA MISSÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 2º. O Conselho de Administração tem como missão discutir e aprovar
estratégias de negócio apresentadas pela diretoria, acompanhar e zelar pela
governança corporativa da empresa e participar de atividades institucionais, em
conformidade com a missão da MTI.

CAPÍTULO III
DO ESCOPO DE ATUAÇÃO E OBJETIVOS
Artigo 3º. O Conselho deve estabelecer a orientação superior dos negócios da
MTI e decidir sobre questões estratégicas, visando realizar as seguintes diretrizes:
I.

Promover e observar o objeto social da MTI, contemplado em seu Estatuto;

II.

Zelar pela perenidade da MTI, dentro de uma perspectiva de longo prazo e de
sustentabilidade, que incorpore considerações de ordem econômica, social,
ambiental e de boa governança corporativa, na definição dos negócios e
operações;

III.

Estabelecer diretrizes para a gestão da MTI, que serão refletidas no orçamento
anual, envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com
partes relacionadas, política de gestão de pessoas e código de condutas dos
agentes;
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IV.

Prevenir e administrar situações de conflito de interesses ou de divergência de
opiniões, de modo a preservar a missão institucional da MTI;

V.

Zelar para que as estratégias e diretrizes sejam efetivamente implementadas
pela a Diretoria Executiva sem, todavia, interferir em assuntos operacionais.

CAPÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO, MANDATO E INVESTIDURA

Artigo 4º. O Conselho de Administração terá 05 (cinco) membros titulares,
sendo composto pelo Secretário de Estado de Planejamento, Diretor-Presidente da
MTI, Diretor Vice-Presidente da MTI, Secretário de Estado de Gestão e o Secretário
de Estado da Fazenda para um mandato de 02 (dois) anos unificado, permitidas
reconduções.
§1. Os membros do Conselho de Administração estão submetidos, também, às
normas previstas na lei Federal 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e ao Decreto nº. 05
de 02 de Janeiro de 2015.
§2. O Conselho de Administração terá por Presidente o Secretário de Estado
de Planejamento.
§3. Os membros do Conselho de Administração da Empresa Mato-grossense
de Tecnologia da Informação - MTI perceberão o valor de 20% (vinte por cento) da
remuneração do Diretor-Presidente da MTI, por reunião.

CAPÍTULO V
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 5º. O Conselho de Administração, além de outras matérias
estabelecidas no Estatuto Social, possui as seguintes atribuições e competências:
I.

Propor ao Governador do Estado, políticas e medidas específicas
destinadas a promover o desenvolvimento e a integração na área da
Tecnologia da Informação e Comunicação no Estado;

II.

Zelar pela observância dos princípios, valores e objeto social da MTI;
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III.

Deliberar sobre alteração do Estatuto Social da Empresa Mato-grossense
de Tecnologia da Informação - MTI, encaminhando-o ao Governador do
Estado para a devida formalização legal, respeitando a legislação vigente;

IV.

Deliberar sobre as alterações de estrutura, avaliando o impacto econômicofinanceiro, encaminhando-a ao Governador do Estado para a devida
formalização legal, respeitando a legislação vigente;

V.

Aprovar e fiscalizar o Acordo de Resultados ou instrumento equivalente
com metas e resultados específicos a serem alcançados;

VI.
VII.

Fixar orientação geral dos negócios da Empresa;
Solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração,
e quaisquer outros atos, com vista a assegurar a execução da política da
empresa;

VIII.
IX.

Aprovar Plano de Negócios para o exercício anual seguinte;
Aprovar o Plano Estratégico, contendo a estratégia de longo prazo
atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os
próximos 5(cinco) anos;

X.
XI.
XII.

Aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa;
Aprovar a Política de Transações com partes relacionadas;
Aprovar o Relatório Integrado ou de Sustentabilidade;

XIII.

Aprovar o Código de Conduta e Integridade;

XIV.

Apoiar a Área de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno
quando houver suspeita do envolvimento em irregularidades ou
descumprimento da obrigação de adoção de medidas necessárias em
relação a situação relatada, por parte dos membros da Diretoria,
assegurada sempre a sua atuação independente;

XV.

Discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança
corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão de
pessoas e código de conduta dos agentes;

XVI.

Supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno,
incluindo os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e
financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;
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XVII.

Devem participar, anualmente, de treinamentos específicos sobre
divulgação de informações, controle interno, código de conduta, a Lei
Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção),
Governança Corporativa e demais temas relacionados às atividades da
empresa pública.

XVIII.

Aprovar a contratação de seguro de responsabilidade civil em favor dos
Administradores da Empresa (Conselho de Administração e Diretoria
Executiva), se assim tiver interesse;

XIX.

Deliberar sobre:
a) as demonstrações contábeis e a respectiva prestação de contas;
b) a criação de filiais, sucursais e escritórios em outros municípios e
países.

CAPÍTULO VI
DOS DEVERES DO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 6º. É dever do conselheiro, além daqueles previstos em lei, na
regulamentação e no Estatuto:
I.

Comparecer às reuniões do Conselho previamente preparado, com o
exame dos documentos postos à disposição e delas participar ativa e
diligentemente;

II.

Manter sigilo sobre toda e qualquer informação da MTI a que tiver acesso
em razão do exercício do cargo, bem como exigir o mesmo tratamento
sigiloso dos profissionais que lhe prestem assessoria, utilizando-a somente
para o exercício de suas funções de conselheiro, sob pena de responder
pelo ato que contribuir para sua indevida divulgação;

III.

Declarar, previamente à deliberação, que, por qualquer motivo, tem
interesse particular ou conflitante com o da MTI quanto à determinada
matéria submetida à sua apreciação, abstendo-se de sua discussão e voto;
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IV.

Zelar pela adoção das boas práticas de governança corporativa pela MTI.

CAPÍTULO VII
DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 7º. O Presidente do Conselho tem as seguintes atribuições, sem
prejuízo de outras que lhe conferirem o Estatuto e a Lei federal nº 13.303/2016:
I.

Assegurar a eficiência e o bom desempenho do órgão;

II.

Compatibilizar as atividades do Conselho com os interesses da MTI;

III.

Organizar e coordenar a pauta das reuniões, ouvidos os outros conselheiros
e, se for o caso, o Diretor-Presidente da MTI e demais diretores;

IV.

Coordenar as atividades dos demais conselheiros;

V.

Assegurar que os conselheiros recebam informações completas e
tempestivas sobre os itens constantes da pauta das reuniões;

VI.

Propor ao Conselho o calendário anual corporativo;

VII.

Tornar públicas e fazer cumprir as deliberações do Conselho, expedindo os
atos pertinentes;

VIII.

Decidir, “ad referendum” do Conselho, quando o recomende a urgência, e
justificadamente, sobre matérias da competência da decisão colegiada;

IX.

Dar posse ao Diretor-Presidente e aos demais Diretores da Empresa,
nomeados pelo Governador do Estado.

CAPÍTULO VIII
DA SUBSTITUIÇÃO
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Artigo 8º. Na ausência ou impedimento temporário do Presidente do
Conselho, suas funções serão exercidas interinamente pelo conselheiro por ele
indicado. Com exceção do Diretor Presidente e do Diretor Vice-Presidente da MTI.
Artigo 9º. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário de qualquer
membro titular do Conselho, ficam automaticamente sub-rogados na função, seus
respectivos suplentes. O Secretário Adjunto indicado pelo Secretário de Estado de
Planejamento, o Secretário Adjunto indicado pelo Secretário de Estado de Gestão, o
Secretário Adjunto indicado pelo Secretário de Estado de Fazenda, o Diretor da MTI
indicado pelo Diretor-Presidente da Empresa e o Diretor da MTI indicado pelo
Diretor Vice-Presidente da Empresa.
Parágrafo único – Na eventualidade de ausência ou impedimento as
indicações dos seus respectivos Secretários Adjuntos para exercer a função de
suplente no Conselho de Administração da MTI deverão, preferencialmente, optar por
aquele que possua atuação e formação vinculada a área da Tecnologia da Informação
e Comunicação.

Capítulo IX
DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Artigo 10. O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez a cada dois
meses, ou extraordinariamente, por convocação de qualquer um dos seus membros.
Parágrafo único– Antes do início de cada exercício social, caberá ao
Presidente do Conselho propor o calendário anual das reuniões ordinárias.
Artigo 11. As reuniões ordinárias serão convocadas pelo Presidente do
Conselho, mediante agenda eletrônica a todos os conselheiros, por intermédio do
Gabinete de Direção da MTI, com antecedência mínima de 10 (dez) dias.
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Parágrafo único – O documento de convocação para as reuniões deverá
indicar a data de sua realização, o local, o horário, a pauta, assim como os
documentos necessários.
Artigo 12. O Conselho de Administração decidirá por maioria absoluta dos
seus membros, cabendo ao Presidente, além do voto ordinário, o de qualidade.

Artigo 13. As decisões do Conselho de Administração deverão ser registradas
em ata e passarão a ter força normativa por meio de Resolução, assinada pelos seus
membros e publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em até 15 (quinze)
dias, após o ato de assinatura.
Parágrafo único– Resoluções, quando necessárias, serão publicadas no diário
oficial pelo Gabinete de Direção da MTI.
Artigo 14. Os membros suplentes do Conselho de Administração, quando não
estiverem substituindo os membros titulares, poderão participar das reuniões do
Conselho, com direito a voz, mas sem direito a voto.
Artigo 15. O Conselho poderá convidar para participar de suas reuniões, sem
direito a voto

os demais membros da Diretoria Executiva da Empresa, os

representantes de órgãos ou entidades, públicos ou privados, cuja participação seja
considerada importante diante da pauta da reunião e pessoas que, por seus
conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir para a discussão das
matérias em exame.
Artigo 16. Compete a quem for secretariar o Conselho de Administração no
que se refere às reuniões:
I.

Organizar a pauta dos assuntos a serem tratados, com base em solicitações
dos conselheiros e da Diretoria Executiva, e submetê-la ao Presidente do
Conselho, para posterior deliberação;

II.

Providenciar a convocação para as reuniões do Conselho, dando
conhecimento aos conselheiros - e eventuais participantes - do local, data,
horário e ordem do dia;
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III.
IV.

Organizar a sala para a reunião e também disponibilizar as mídias
necessárias;
Secretariar as reuniões, elaborar e lavrar as respectivas atas e coletar as
assinaturas de todos os conselheiros que dela participaram;

V.

Enviar ata de reunião por e-mail para todos os participantes e arquivar as
atas e deliberações tomadas pelo Conselho nos órgãos competentes e
providenciar publicação;

VI.

Zelar para que os conselheiros recebam, com a devida antecedência, a
documentação contendo as informações necessárias para permitir a
discussão e deliberação dos assuntos da ordem do dia.

VII.

Registrar e acompanhar as ações deliberadas

na ferramenta padrão

adotada na empresa;
VIII.

Arquivar a documentação digital e físico na Presidência da MTI.

Artigo 17. As sessões deverão ser suspensas ou encerradas, quando as
circunstâncias o exigirem, a pedido de qualquer conselheiro e com aprovação do
Conselho.
Parágrafo único – No caso de suspensão da sessão, o Presidente do Conselho
deverá marcar a data, hora e local para sua continuidade dos trabalhos, ficando
dispensada a necessidade de nova convocação dos conselheiros.
Artigo 18. As matérias e deliberações tomadas nas reuniões do Conselho serão
válidas se tiverem voto favorável da maioria dos conselheiros presentes, lavradas em
atas, registradas no Livro de Atas de Reuniões do Conselho e, sempre que contiverem
deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, seus extratos serão
arquivados na Junta Comercial competente e publicados.
Parágrafo primeiro – As atas serão redigidas com clareza, registrarão todas as
decisões tomadas, abstenção de votos por conflitos de interesses, responsabilidades e
prazos, devendo ser assinadas por todos os presentes e objeto de aprovação formal.
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Parágrafo segundo – Em caso de deliberações ou debates que tenham sido objeto
de conflito entre conselheiros, as atas serão assinadas antes do encerramento das
respectivas reuniões.

Capítulo XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 19. A MTI assegurará aos membros do Conselho, por meio de sua área
jurídica ou de profissionais contratados, a defesa técnica em processos judiciais e
administrativos propostos durante ou após o respectivo mandato, por atos
relacionados com o exercício de suas funções, devendo a MTI, ainda, arcar com as
custas processuais, emolumentos de qualquer natureza, despesas administrativas e
depósitos para garantia de instância.
Parágrafo único – O conselheiro que for condenado ou responsabilizado,
com sentença transitada em julgado, fica obrigado a ressarcir à MTI os valores
efetivamente desembolsados, salvo quando evidenciado que agiu de boa-fé e visando
os interesses da Companhia.
Artigo 20. Caberá ao Conselho dirimir qualquer dúvida, caso existente neste
Regimento Interno, bem como promover as modificações que julgar necessárias.
Parágrafo único – Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado.
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