
DECRETO Nº 091, DE 04 DE AGOSTO DE 2020.

Dispõe sobre o Regimento Interno
do Conselho Municipal de Ciência,
Tecnologia e Inovação de Caruaru
- CoMCiTI, instituído pela Lei
Municipal nº 6.488, de 23 de
dezembro de 2019, define sua
estrutura administrativa, seu
funcionamento, os requisitos e
atribuições de seus membros e dá
outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO,
no uso das atribuições legais asseguradas pelo inc. IV do art. 55 da Lei Orgânica Municipal, e
atendendo ao que dispõe os arts. 6º e 7º da Lei Municipal nº 6.488, de 23 de dezembro de
2019;

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Ciência,
Tecnologia e Inovação de Caruaru - CoMCiTI,constante no Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º As despesas com a execução decorrentes das disposições deste Decreto correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Jaime Nejaim, 04 de agosto de 2020; 199º da Independência; 131º da República.

RAQUEL LYRA
Prefeita

TÚLIO FREDERICO TENÓRIO VILAÇA RODRIGUES
Procurador Geral do Município

ANDRÉ LUÍS FERRER TEIXEIRA FILHO
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa



DECRETO Nº 091, DE 04 DE AGOSTO DE 2020.

ANEXO ÚNICO

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHOMUNICIPAL DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE CARUARU - COMCITI

CAPÍTULO I
DA NATUREZA, VINCULAÇÃO INSTITUCIONAL E FINALIDADES DO COMCITI

Art. 1º Fica homologado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Ciência,
Tecnologia e Inovação de Caruaru - CoMCiTI, elaborado pelos membros do Conselho,
visando definir sua estrutura administrativa, seu funcionamento, os requisitos e as atribuições
de seus membros, as condições do exercício da representação, bem como a destituição e
substituição de seus representantes.

Art. 2º O Conselho Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação de Caruaru -
CoMCiTI, instituído pela Lei Municipal n.º 6.488, de 23 de dezembro de 2019, responsável
por auxiliar às ações e políticas de promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação em Caruaru,
é um órgão colegiado, de natureza consultiva e deliberativa, de composição paritária entre
representantes do Poder Público, da Comunidade Acadêmica e de entidades que atuem para o
desenvolvimento empresarial ou profissional e que promovam e/ou apoiem a Ciência,
Tecnologia e Inovação, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Economia
Criativa – SEDEEC.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO COMCITI

Art. 3º Compete ao CoMCiTI:
I - fortalecer e ampliar a base técnico-científica no Município, constituída por

entidades de ensino, pesquisa e prestação de serviços técnicos especializados e por unidades
de produção de bens e serviços de elevado conteúdo tecnológico;

II - promover a geração, difusão e democratização do conhecimento, das informações e
das novas técnicas e incentivar a introdução e adaptação à realidade local de técnicas já
existentes;

III - promover e incentivar estudos, pesquisas e eventos voltados à difusão da ciência,
tecnologia e inovação, buscando o aperfeiçoamento dos serviços públicos no Município, o uso
e controle dos recursos naturais, para prevenir e evitar os impactos sociais e ambientais
negativos das inovações e a transição para a economia verde;

IV - incentivar a inclusão social com a criação de empregos e melhor distribuição de
renda no Município, mediante o aumento e a diversificação das atividades econômicas que
tenham por base a geração e aplicação de conhecimento técnico e científico;

V - colaborar na articulação das ações entre vários organismos públicos e privados
envolvidos na formulação de políticas de inovação com outros Municípios, Estados, União e,
em especial, com os Municípios que integram a Região Agreste;

VI - formular, propor, avaliar e fiscalizar ações e políticas públicas de promoção da
ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento do Município, a partir de iniciativas



governamentais e/ou em parceria com agentes privados, sempre preservando o interesse
público;

VII - elaborar, a cada cinco anos, a Política Municipal de Ciência, Tecnologia e
Inovação a ser referendada pelo Poder Executivo Municipal;

VIII - eleger, a cada dois anos, os setores considerados estratégicos e emergentes para
o cenário da ciência, tecnologia e inovação no Município;

IX - deliberar sobre a criação de comissões técnicas, grupos de trabalho ou a instituição
de projetos, visando concretizar os objetivos do CoMCiTI;

Art. 4º O CoMCiTI deverá atuar em estreita articulação com a SEDEEC, com vistas a
assegurar a consecução das políticas públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação, assim como
o funcionamento do Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

§ 1º O CoMCiTI deverá articular-se com os demais órgãos e entidades municipais,
estaduais e federais que tratam da política de Ciência, Tecnologia e Inovação.

§ 2º O CoMCiTI poderá articular-se com os diversos segmentos da sociedade civil que
tenham interesse ou atuação no desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação de
Caruaru e Região Agreste.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO, DO MANDATO DOS CONSELHEIROS E DOS CASOS DE

VACÂNCIA

Art. 5º O CoMCiTI é composto por 17 (dezessete) membros titulares e seus
respectivos suplentes.

§ 1º A representação se dará da seguinte forma:
I - 05 (cinco) representantes do Poder Público municipal, sendo pelo menos um com

formação na área de Ciências da Computação.
II - 05 (cinco) representantes das instituições de ensino superior estabelecidas e

domiciliadas no município, sendo 03 (três) instituições públicas, 01 (uma) privada e 01 (uma)
comunitária.

III – 05 (cinco) representantes de instituições públicas e privadas, que atuem em prol
da Ciência, Tecnologia e Inovação domiciliadas no Município de Caruaru sendo:

a) (02) dois representantes de instituições que atuem como centro de inovação, ou seja,
um ambiente integrado que concentra e oferece um conjunto de mecanismos e serviços de
suporte ao processo de inovação tecnológica e de interação empresarial-acadêmica para o
desenvolvimento do segmento econômico.

b) (03) três representantes de entidades representativas de categoria econômica,
profissional, ou empresarial.

IV – (02) dois representantes indicados pelo Poder Executivo com notório saber no
campo da ciência, tecnologia e inovação do Município.

§ 1º As representações de titulares e suplentes podem ser da mesma entidade ou de
instituições representativas distintas, a depender do número de interessados habilitados,
conforme eleição do segmento representado.

§ 2º A perda do vínculo do representante com a entidade representada implicará na
extinção concomitante de seu mandato.

Art. 6º A ausência não justificada de quaisquer representantes, titular ou suplente, por
02 (duas) reuniões ordinárias consecutivas ou a 04 (quatro) alternadas durante 12 (doze)



meses, sem comunicação prévia ou justificativa aceita pela Plenário do Conselho, implicará
na exclusão do membro do CoMCiTI e notificação à instituição ou órgão representado.

§ 1º A exclusão será comunicada à entidade, que terá o prazo de 15 (quinze) dias para
indicar novo representante;

§ 2º Não havendo manifestação de entidade neste período, se fará notificação de sua
exclusão do Conselho, dando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa ao
Plenário, que decidirá sobre sua permanência ou substituição por outra entidade;

§ 3º A substituição do órgão ou instituição referida no caput dar-se-á por eleição, e o
representante completará o restante do mandato já em curso. Tal substituição ocorrerá em
reunião ordinária e imediatamente posterior.

Art. 7º O mandato dos conselheiros e/ou entidades representantes do CoMCiTI é de 2
(dois) anos, podendo ser renovado, por igual período.

§ 1º Em caso de substituição, o membro substituto cumprirá o período restante do
mandato do substituído.

§ 2º Na hipótese de ser manifestada expressamente a impossibilidade institucional ou
configurada a falta de interesse de participação no CoMCiTI, os membros serão substituídos
garantindo o atendimento das representações dos segmentos previstos no presente Regimento
Interno e a paridade da representação do Poder Público e demais entidades e indicados no
Conselho.

§ 3º Os membros titulares do CoMCiTI terão direito a voto, bem os seus suplentes
quando da ausência ou impedimento do titular.

CAPÍTULO IV
DA DIRETORIA DO COMCITI

Art. 8º O Presidente, o Vice-presidente, o Primeiro Secretário e o Segundo Secretário
do CoMCiTI que comporão sua Diretoria, serão eleitos dentre seus membros titulares, em
votação nominal e voto em aberto, para mandato de dois anos, renovável por igual período.

§ 1º Em caso de vacância de qualquer um dos cargos da Diretoria, o Conselho elegerá,
dentre seus membros titulares, um substituto que completará o mandato vago pelo tempo
restante.

§ 2º A primeira composição dos membros da diretoria do CoMCiTI será definida por
indicação do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO V
DA ESTRUTURA DO COMCITI E DAS ATRIBUIÇÕES

Seção I
Da Estrutura Orgânica do CoMCiTI

Art. 9º Constitui a estrutura orgânica do CoMCiTI:
I – a Diretoria, compreendendo um(a) Presidente e um(a) Vice-Presidente; o(a)

Primeiro(a) Secretário(a) e o(a) Segundo(a) Secretário(a);
II – o Plenário, órgão superior de deliberação do Conselho, formado pelos 17

(dezessete) membros que o integram;



III – as Câmaras Técnicas Temáticas, as quais deverão ser instituídas, por tempo
indeterminado, a critério do Plenário do CoMCiTI, para prestar- lhe assessoramento técnico
em matérias específicas de sua competência e interesse.

IV – os Grupos de Trabalhos, os quais deverão ser instituídos, por prazo determinado,
a critério do Plenário do CoMCiTI, para prestar- lhe assessoramento técnico em matérias
específicas de sua competência e interesse.

§ 1º Cabe à Presidência a representação institucional do CoMCiTI ante terceiros.

§ 2º A Vice-Presidência exercerá as funções e poderes atribuídos à Presidência, quando
da ausência ou impedimento de seu (sua) titular.

§ 3º Na ausência da presidência e vice-presidência, o Plenário decidirá quem conduzirá
os trabalhos na respectiva reunião.

§ 4º O Plenário é a unidade deliberativa do Conselho, composto dos 17 (dezessete)
membros titulares ou, quando da ausência ou impedimento destes, de seus suplentes,
observadas demais disposições deste Regimento.

Art. 10 Poderão ser instituídas Câmaras Técnicas Temáticas quando o Plenário julgar
necessário, para assessorar o CoMCiTI no desempenho de suas atribuições, notadamente, na
análise e discussão de matérias específicas submetidas à apreciação do Conselho.

§ 1º Cada Câmara Técnica Temática será instituída pelo Plenário, mediante Resolução,
para assessorar o Conselho no desempenho de tarefas específicas, devendo constar, no ato de
criação, os objetivos, temas a serem abordados, composição e condições de funcionamento.

§ 2º A Câmara Técnica Temática será composta de no mínimo, 03(três) conselheiros
(as), de preferência, que representem os diferentes segmentos do CoMCiTI.

§ 3º As Câmaras Técnicas Temáticas poderão convidar representantes ou servidores de
órgãos públicos, assim como pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do Conselho, para
participarem de suas atividades, em razão de sua competência ou conhecimento técnico nos
temas a serem apreciados, conforme previsto no art. 9º da Lei nº 6.488/2019.

Seção II
Da Competência das Unidades Componentes do CoMCiTI

Art. 11 Compete à Presidência do CoMCiTI:
I – dirigir os trabalhos do Conselho, convocar e presidir as reuniões;
II – representar o CoMCiTI em suas relações com terceiros;
III – convocar ou convidar órgãos públicos e seus dirigentes, assim como pessoas

jurídicas ou físicas, para participarem das reuniões do CoMCiTI ou de seus órgãos, em
especial, para prestar esclarecimentos e informações sobre questões específicas do interesse
do referido Conselho;

IV – encaminhar correspondências, informações, representações, pleitos, diligências e
outras providências que se façam necessárias ao cumprimento de suas funções e em
observância aos poderes e objetivos do CoMCiTI;



V – decidir, ad referendum do Plenário em caso de urgência, devendo dar
conhecimento da providencia adotada na reunião imediatamente subsequente;

VI - designar relator de matéria submetida ao Conselho, em especial para defesas
administrativas, visando à racionalização dos trabalhos do Plenário.

VII - outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho.

§ 1º O Relator, no prazo estabelecido pela Presidência, apresentará relatório
circunstanciado sobre a matéria objeto de parecer ou decisão do CoMCiTI, a ser submetido à
votação do Plenário, nas condições estabelecidas neste Regimento.

§ 2º O relatório de que trata o parágrafo anterior, não é vinculativo e deverá ser
encaminhado pela Secretaria aos conselheiros, com, pelo menos, 05 (cinco) dias corridos de
antecedência da reunião.

Art. 12 Compete à Vice-Presidência:
I – substituir a Presidência nas suas ausências ou impedimentos;
II – outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho.

Art. 13 Compete ao Plenário:
I – examinar e manifestar-se sobre as matérias submetidas ao CoMCiTI, no âmbito de

sua competência;
II – deliberar sobre a instituição de Câmaras Técnicas para assessoramento ao

Conselho, definindo suas atribuições, finalidades, composição, funcionamento e prazo de
duração;

III – deliberar sobre as questões de competência do CoMCiTI, na forma da Lei e deste
Regimento;

IV – aprovar as alterações que vierem a ser introduzidas neste Regimento, para adequá-
lo às normas legais e regulamentares supervenientes;

V – outras atribuições que lhe forem conferidas pela Presidência, respeitada a
competência privativa do Conselho.

Art. 14 Ao Primeiro-Secretário compete:
I – dar suporte administrativo à Presidência do Conselho e a suas unidades no

cumprimento de suas atribuições;
II – preparar, junto com a Presidência, as pautas das reuniões do CoMCiTI e convocá-

las;
III – secretariar as reuniões do CoMCiTI, lavrando as respectivas atas;
IV – assessorar administrativamente a Presidência, o Plenário e demais unidades do

Conselho na organização de matérias submetidas para decisão ou parecer;
V – receber e encaminhar à Presidência e ao Plenário as matérias submetidas ao

Conselho;
VI – organizar e manter em arquivo toda a documentação de interesse do CoMCiTI,

inclusive as correspondências recebidas e enviadas;
VII – encaminhar aos membros as minutas de atas a serem analisadas e aprovadas com

antecedência mínima de 07 (sete) dias da realização da reunião;
VIII – outras atribuições que lhe forem conferidas pela Presidência e pelo Plenário do

Conselho.



Art. 15 Ao Segundo Secretário compete:
I - Substituir o Primeiro Secretário em suas ausências eventuais;
II - Assumir responsabilidades específicas a ele delegadas pelo Presidente;

CAPÍTULO VI
DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES DO COMCITI

Art. 16 O Plenário do CoMCiTI reunir-se-á, ordinariamente, a cada três meses e,
extraordinariamente, por convocação de sua Presidência ou de seu substituto legal ou ainda
por dois terços de seus membros.

§ 1º O não comparecimento a 02 (duas) reuniões ordinárias consecutivas ou a 04
(quatro) alternadas durante 12 (doze) meses implica na exclusão do membro do CoMCiTI e
na comunicação à instituição ou órgão representado.

§ 2º Poderá ser apresentada justificativa à ausência à reunião, devendo a Presidência do
CoMCiTI decidir sobre o aceite para fins de abono da falta.

Art. 17 As reuniões do CoMCiTI serão realizadas com a presença mínima de um terço
de seus membros titulares, vedada a representação por terceiros, salvo os suplentes
regularmente indicados na forma deste Regimento.

Parágrafo único. A assembleia deliberativa será designada para fins de votação de seus
membros sobre a matéria em apreço, a qual só ocorrerá na presença de, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) mais 01 (um) de todos os membros do CoMCiTI.

Art. 18 Serão lavradas as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias, devidamente
assinadas pelos membros do Conselho que delas participaram, as quais serão publicadas no
Diário Oficial do Município e arquivadas por ordem cronológica, sob a responsabilidade do
Primeiro Secretário.

Art. 19 As reuniões plenárias terão duração de até 120 (cento e vinte) minutos,
prorrogável por até 60 (sessenta) minutos, por decisão do presidente ou requerimento de
qualquer dos conselheiros, em caso de necessidade para os encaminhamentos devidos.

Art. 20 Poderão participar das reuniões do Plenário:
I – com direito a voto, os conselheiros titulares ou seus suplentes, quando da ausência

ou impedimento do titular;
II – com direito a voz, os membros titulares e suplentes, bem como as pessoas

convidadas ou convocadas pela Presidência ou pelo próprio Plenário para exporem questões
relativas à matéria objeto de apreciação pelo CoMCiTI.

Art. 21 As reuniões do CoMCiTI serão organizadas seguindo as diretrizes definidas
pelo Primeiro Secretário, o qual estabelecerá, dentre outras formalidades, a abertura e término
da reunião, a ordem de repasse da palavra e o momento de deliberações entre os conselheiros,
respeitando sempre a complexidade da matéria em discussão e a paridade.



Art. 22 As deliberações do Plenário serão tomadas por maioria simples dos membros
presentes, cabendo à Presidência ou a seu (sua) substituto(a) legal, no caso de empate, o voto
de qualidade.

Art. 23 As deliberações do Plenário que envolvam normatizações e determinações de
matéria de competência do CoMCiTI revestir-se-ão da forma de resoluções, a serem assinadas
pela sua Presidência ou por seu (sua) substituto (a) legal, e serão numeradas cronologicamente.

Parágrafo único. As demais decisões serão formalizadas através de pareceres,
encaminhamentos, diligências, enunciados e moções que, aprovados pelo Plenário, serão
assinados pela Presidência ou por seu (sua) substituto (a) legal, e numerados
cronologicamente.

Art. 24 As resoluções e moções referidas no art. 21 serão publicadas no Diário Oficial
do Município, até 30 (trinta) dias após a sua aprovação, podendo, eventualmente, ser
divulgadas através de outros meios de comunicação de acesso ao grande público.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 25 A participação no Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação –
CoMCiTI, seja no exercício de sua Presidência ou Vice-Presidência, seja como membro
titular ou suplente, ou na condição de integrante de qualquer de suas Câmaras Técnicas
Temáticas e Grupos de Trabalho ou ainda como convidado ou convocado para reunião do
Conselho, é considerada de relevante interesse social, não lhes cabendo receber qualquer
remuneração, a que título for.

Art. 26 O CoMCiTI poderá se fazer representar em eventos que tratem de questões
relacionadas a Ciência, Tecnologia e Inovação, através da Presidência ou de qualquer membro
do Conselho que a Presidência ou ao Plenário indique para tal fim.

Parágrafo único. Quando o evento se realizar fora do município e necessariamente o
representante tiver que pernoitar, o membro poderá pleitear às instituições representadas no
CoMCiTI a receber passagem e/ou diárias pelas despesas de viagem, nos limites e condições
estabelecidas pelo Conselho, respeitada a legislação e normas pertinentes.

Art. 27 A Presidência do CoMCiTI fica autorizada a adotar todas as medidas
necessárias ao pleno exercício das atribuições do Conselho, respeitadas a competência e as
responsabilidades das demais unidades que o integram.

Art. 28 As propostas de alterações do Regimento Interno do CoMCiTI deverão ser
encaminhadas à Presidência que promoverá a devida apreciação e emissão de parecer a ser
submetido à aprovação pela maioria absoluta dos membros do Conselho em reunião do
Plenário previamente marcada para este fim.

Art. 29 O Regimento Interno foi aprovado na Reunião do Plenário do CoMCiTI, em
reunião realizada na data de 23 de março de 2020.



Art. 30 Os casos omissos do Regimento serão resolvidos pelo CoMCiTI, respeitadas
as determinações legais e regulamentares pertinentes.
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