SEBRAE
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO ESTADO DE GOIÁS
SEBRAE/GO
REGIMENTO INTERNO DO
CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL (CDE)
CAPÍTULO I
DAS FUNÇÕES SISTÊMICAS, COMPOSIÇÃO, CARACTERÍSTICAS DOS
MANDATOS DE SEUS INTEGRANTES, APOIO ADMINIS TRATIVO E TÉCNICO E
REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO CDE
Art. 1° - O Conselho Deliberativo Estadual, doravante referido neste Regimento por sua sigla
CDE, é o órgão colegiado de direção superior do SEBRAE/GO, que detém o poder originário e
soberano da Entidade, na forma disposta no Estatuto do SEBRAE/GO e neste Regimento,
resguardadas as atribuições sistêmicos do Conselho Deliberativo Nacional (CDN).
§1° - O CDE funciona como assembleia geral do SEBRAE/GO.
§2° - No âmbito das atribuições do CDE inclui-se a competência para promover ações
preventivas e repressivas concernentes ao seu poder de correição sobre o SEBRAE/GO.
Art. 2° - O CDE é composto por treze conselheiros titulares e respectivos suplentes, pessoas
físicas capazes civilmente, representantes de cada um dos associados instituidores do
SEBRAE/GO.
§10 - Os conselheiros titulares e respectivos suplentes serão indicados pelos associados
instituidores, a quem representarão no CDE, e cumprirão mandato de quatro anos, contado da
assinatura do termo de posse, permitida a recondução, ressalvado o disposto no § 5° deste artigo,
considerando o que prescreve o Estatuto Social do SEBRAE/GO.
§2° - Os suplentes substituirão os conselheiros titulares em seus afastamentos e impedimentos
temporários.
§3° - Os conselheiros titulares e respectivos suplentes não perceberão remuneração pelo exercício
de suas funções.
§4° - Os conselheiros titulares e respectivos suplentes exercerão pessoalmente suas atribuições,
não lhes sendo permitido se fazer representar por procuradores ou prepostos.
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SEBRAE
§5° - Retirada a indicação, pelo associado instituidor representado, ou findo o prazo do mandato,
cessa, de pleno direito, a participação no CDE do titular ou de seu respectivo suplente.
§6° - O CDE terá um Presidente, eleito pelo colegiado dentre os conselheiros titulares, que terá
um mandato de quatro anos consecutivos, enquanto detiver a condição de representante do
associado instituidor que o indicou, vedada a reeleição.
§7° - Na hipótese prevista no § 5°, se o conselheiro destituído exercer cumulativamente a
Presidência do CDE, far-se-á eleição extraordinária para imediato preenchimento do cargo, em
reunião convocada especialmente para esse fim, para complementação do mandato, observado o
prazo de quinze dias entre as datas de convocação e da reunião.
§8° - Havendo vacância do cargo de Presidente do CDE, ou impedimento definitivo de seu
respectivo titular, reconhecidos pelo órgão, far-se-á eleição extraordinária para preenchimento do
cargo, em reunião convocada especialmente para esse fim pelo Presidente Interino, para
complementação do mandato, observado o prazo de quinze dias entre as datas da convocação e
da reunião.
§9° - Na hipótese prevista no § 7° deste artigo, enquanto não for realizada a eleição extraordinária
e empossado o eleito, o Vice-Presidente, interinamente, assumirá a Presidência. Não havendo
Vice-Presidente, a Presidência será temporariamente exercida pelo conselheiro mais antigo ou, no
caso de empate, pelo de maior idade.
§I - Os associados instituidores indicarão seus representantes titulares e suplentes mediante
comunicação escrita ao CDE.
§11 - Somente o representante titular ou suplente empossado até quinze dias antes, na forma do
parágrafo anterior, poderá votar na reunião do CDE convocada para eleger seu Presidente.
Art. 3° O CDE disporá:
§I° - do Conselho Fiscal, órgão de assessoramento do CDE para assuntos de gestão contábil,
patrimonial e financeira.
§2° - do Comitê de Compliance e Auditoria, que tem como atribuição zelar pela qualidade e
integridade das demonstrações financeiras, pelo cumprimento das exigências legais e
regulamentares e pela qualidade dos sistemas de controle de auditoria interno, externo e de
administração de riscos.
§3° - do Comitê de Estratégias, que tem como atribuições discutir e analisar temas que possam ter
impacto nos objetivos da instituição e na definição das diretrizes estratégicas relacionadas aos
objetivos.
§4° - do Comitê de Governança e Sustentabilidade, que tem como atribuições promover,
acompanhar e assegurar a adoção das melhores práticas de governança corporativa, coordenar o
processo de implementação e manutenção de tais práticas na organização, fomentar o
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SEBRAE
desenvolvimento sustentável, assim como a eficácia dos processos de governança corporativa,
propondo alterações, atualizações e melhoria e, ainda, atualização das normas e regulamentações
da organização.
§5° - do Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional, que tem como atribuições
orientar o desenvolvimento da área de pessoas e a retenção de talentos; estabelecer diretrizes para
políticas de recrutamento, avaliação e piano de carreira; e analisar os pacotes de remuneração..
§60 - do Gabinete do CDE, responsável por assessorar o CDE, bem como o Conselho Fiscal e os
Comitês Temáticos, prestando suporte à Presidência e aos Conselheiros titulares e suplentes, na
implementação, monitoramento e aprimoramento do Sistema de Governança Corporativa, com
foco na Transparência, Equidade, Responsabilidade Corporativa e Prestação de Contas
(Accountabilily).
- o Gabinete do CDE pressupõe de independência e autonomia administrativa, subordinando
suas ações exclusivamente ao Presidente do CDE, ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Fiscal
e aos Comitês Temáticos.
H - é composto por assessores, analistas e assistentes indicados por meio de Resolução específica,
assinada pelo Presidente do CDE, com as seguintes funções e atribuições:
a) Chefe de Gabinete: subordinado ao Presidente do CDE, com percepção de gratificação
de função gerencial, e responsável pela interlocução entre o CDE e a Diretoria Executiva
(DIREX), com a atribuição de planejar, dirigir, orientar e coordenar a execução das
atividades do Gabinete do CDE;
b) Secretário do CDE: responsável pelas atividades administrativas relacionadas ao
funcionamento do Gabinete do CDE;
c) Assessores: responsáveis por prestar apoio administrativo ao Gabinete do CDE.
d) Auditor: responsável pelas atividades administrativas relacionadas ao funcionamento da
Auditoria Interna.
§7° - de Auditoria Interna, que tem a missão de prover assessoramento para a efetiva e a
transparente aplicação dos recursos do SEBRAE/GO, para a avaliação constante dos riscos, bem
como para a verificação da aderência das atividades da Entidade aos normativos de controles
interno e externo e às leis e às regulamentações vigentes.
I - O responsável pela Auditoria Interna do SEBRAE/GO, reportar se á funcional e
administrativamente ao Presidente do CDE, ou a quem este delegar, respeitando o Estatuto Social
e o Regimento Interno da organização.
II - A subordinação funcional implica assegurar à Auditoria Interna que a atividade estará,livre de
interferências de qualquer ordem que possam limitar o seu escopo.
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§8° - de consultoria ou assessoria especializada, que terá a função de prestar assistência técnica ao
Presidente e Conselheiros no exame de questões em relação às quais o órgão deva se posicionar,
podendo ser utilizada pelo Gabinete do CDE, nos casos em que couber.
Art. 4° O Presidente do CDE é o interlocutor institucional do colegiada perante a administração
pública e a sociedade civil, cabendo-lhe adotar as medidas no sentido de cumprir e fazer cumprir
o Estatuto do SEBRAE/GO, este Regimento, as decisões do órgão e as deliberações aprovadas
pelo Conselho Deliberativo Nacional (CDN).
CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DO CDE
Art. 5° Compete ao COE:
I - eleger, dentre os conselheiros titulares, com o voto concorde, no mínimo, de sete conselheiros,
o seu Presidente, em reunião especialmente convocada para esse fim;
II - eleger, como voto concorde, no mínimo, de sete conselheiros, o Diretor-Superintendente e os
demais Diretores do SEBRAE/GO e os membros titulares do Conselho Fiscal e respectivos
suplentes, em reunião especialmente convocada para esse fim;
III - destituir ad miam ou em decorrência da representação de que trata o parágrafo primeiro
deste artigo, com o voto concorde, no mínimo, de nove conselheiros, em reunião especialmente
convocada para este fim, o Diretor-Superintendente, qualquer dos demais Diretores ou qualquer
dos membros do Conselho Fiscal, titular ou suplente;
lV - aprovar a discriminação das áreas de atuação setorial dos membros da Diretoria Executiva,
salvo se esta matéria já estiver contida no Regimento Interno do SEBRAE/GO;
V - fixar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, observada a realidade regional, não
podendo exceder à paga pelo SEBRAE Nacional;
VI - aprovar o Regimento Interno do Conselho Fiscal;
VII - aprovar o Regimento Interno dos Comitês Temáticos;
VIII - aprovar o Regimento Interno do SEBRAE/GO;
IX - decidir sobre as políticas, diretrizes e prioridades de aplicação de recursos, em consonância
com as que forem fixadas pelo CDN para o Sistema SEBRAE;
X - aprovar o Plano Plurianual e o Orçamento Anual, bem como as alterações que se fizerem
necessárias, a serem encaminhadas ao CDN para que este após consolidação e inserção de tais
peças nas propostas de Plano Plurianual e de Orçamento Anual do Sistema SEBRAE os aprove,
observados o Direcionamento Estratégico e as Diretrizes Orçamentárias para Elaboração do
Plano Plurianual e do Orçamento Anual definidos pelo CDN;
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XI - aprovar as prestações de contas do SEBRAE/GO, que deverão estar instruídas, no mínimo,
com os elementos previstos no art. 31 do Estatuto do SEBRAE/GO;
XII - designar os representantes do SEBRAE/GO em órgãos colegiados de instituições nacionais,
observada a competência de que trata o art. 6°, inciso XV, deste Regimento;
XIII - estabelecer mediante resolução específica, regras sobre o processo de eleição de seu
Presidente, do Diretor-Superintendente e demais Diretores e dos membros titulares do Conselho
Fiscal e respectivos suplentes, observadas as normas que a respeito o CDN tiver baixado;
XIV - observar na composição do CDE o princípio sistêmico consubstanciado na diretriz de
semelhança previsto no art. 6°, § 3°, inciso I, combinado com o art. 9°, inciso IV e art. 14, inciso
XVI, do Estatuto Social do SEBRAE;
XV - aprovar a adquação do Estatuto Social do SEBRAE/GO, para fins de sua integração e
permanência no Sistema SEBRAE, e as respectivas alterações, com o voto concorde de, no
mínimo, nove conselheiros, em reunião convocada especialmente para esse fim;
XVI - nos casos de manifesta violação dos princípios sistêmicos estabelecidos no art. 6° do
Estatuto Social do SEBRAE/GO ou de inobservància das políticas e diretrizes e prioridades
expressamente fixadas pelo CDE ou de descumprimento pelo SEBRAE/GO de seu respectivo
Estatuto; ou de desaprovação, pelo CDE, da prestação de contas anual; ou da existência de
indícios da prática de atos de improbidade ou malversação dos recursos da Entidade:
a) advertir a Diretoria Executiva, com o voto concorde de, no mínimo, sete conselheiros,
fixando prazo para que a falta seja sanada;
b) intervir na Diretoria Executiva, por prazo determinado, com voto concorde de, no
mínino, nove conselheiros, a fim de resguardar a integridade do SEBRAE/GO e adotar as
medidas administrativas corretivas necessárias;
XVII - aprovar o Sistema de Gestão de Pessoas, compreendendo o Quadro de Pessoal, o Plano de.
Cargos e Salários, os critérios de avaliação de desempenho e os benefícios do SEBRAE/GO, bem
como aprovar os reajustamentos salariais;
XVIII - aprovar a celebração de acordos, contratos ou convênios e seus respectivos aditivos com
Entidades internacionais ou estrangeiras, observadas as normas que a respeito o CDN tiver
baixado;
XIX - aprovar viagens ao exterior de representação, serviço ou estudo de conselheiros do próprio
CDE, membros da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal e convidados, assim corno
estabelecer normas a respeito dessas viagens, aplicáveis inclusive aos empregados e consultores
externos do SEBRAE/GO;
XX - aprovar as propostas de alienação ou de oneração de bens imóveis.
XXI - decidir sobre a aceitação de doação com encargos;
IpplaSA
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XXII - decidir sobre a extinção da Entidade e destinação de seus bens, com o voto concorde de,
no mínimo, dez conselheiros, em reunião convocada especialmente para esse fim;
XXIII - decidir sobre os pedidos de afastamento temporário dos membros da Diretoria Executiva,
dispondo a respeito da concessão, ou não, de remuneração, quando se tratar de casos de
suspensão do contrato de trabalho;
XXIV - fiscalizar a execução das ações, projetos, programas e convênios, a cargo da Diretoria
Executiva, propondo os ajustamentos necessários ao atendimento dos objetivos institucionais do
SEBRAE, do SEBRAE/G0 e das resoluções do CDN e da Diretoria Executiva do SEBRAE;
XXV - apresentar ao CDN proposições fundamentadas, relacionadas com a integridade, eficácia
e ampliação das ações do Sistema SEBRAE;
XXVI - deliberar sobre a alteração do presente Regimento, com o voto concorde de, no mínimo,
nove conselheiros, em reunião convocada especialmente para esse fim.
XXVII - interpretar o presente Regimento e decidir sobre os casos omissos, com o voto concorde
de, no mínimo, sete conselheiros, respeitadas as disposições do Estatuto do SEBRAE/GO, do
Estatuto do SEBRAE e das Resoluções emitidas pelo CDN, de aplicação no Sistema SEBRAE.
§1° - Tendo ciência da prática de atos de improbidade ou de malversação de recursos da
Entidade; ou de incapacidade civil; ou de manifesta incompetência gerencial; ou de clara
insubordinação as deliberações expressas do CDE ou de condenação a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, corrupção
ativa ou passiva, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação, relativamente aos
membros da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal, qualquer dos conselheiros poderá
representar perante o colegiado, solicitando ao seu Presidente a convocação de reunião, nós
termos do inciso III deste artigo, para apreciação da procedência da representação e, se for o caso,
para destituição do responsável ou responsáveis.
§2° - A representação de que trata o parágrafo anterior deverá ser fundamentada e apontar fato
determinante, sob pena de descabimento, mediante juizo de admissibilidade do Presidente do
CDE,
§3° - Admitido o cabimento da representação, o Presidente do CDE ou seu substituto estatutário
dará ciência ao representado de seu inteiro teor, concedendo-lhe prazo de trinta dias corridos para
apresentação por escrito de suas razões de defesa, findo o qual designará relator para a matéria,
escolha que não poderá recair no autor da representação.
§4° - O conselheiro designado para relatar a matéria de que trata o parágrafo anterior, para formar
seu convencimento, durante a fase de instrução, poderá requisitar novos elementos e informações
e promover ou ordenar as diligências que entender necessárias ao exame da imputação.
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§5° - Após a instrução, pelo relator designado, da matéria objeto do parágrafo anterior, o
Presidente do CDE ou seu substituto estatutário, atendendo à solicitação do relator, convocará
reunião extraordinária do colegiado para deliberar sobre a procedência ou improcedência da
representação obedecido o quorum mínimo de nove conselheiros.
§6° - Na reunião extraordinária a que se reportam os parágrafos anteriores deste inciso, o
Presidente do CDE, ou seu substituto estatutário, poderá admitir a presença do representado ou de
advogado deste, legal e formalmente constituído, assim como facultar-lhe a palavra, no máximo,
por quinze minutos, antes do relator proferir seu voto.
§7° - Antes do voto do Relator, o representado e seu advogado serão convidados a se retirarem da
reunião para que o colegiado possa finalizar os trabalhos.
§8° - O relator designado apresentará voto escrito na reunião convocada especialmente para este
fim, após o que o Presidente abrirá debates sobre a matéria, colherá nominalmente o voto
concorde, no mínimo, de nove conselheiros e proclamará o resultado.
§9° - O resultado da reunião será registrado em Resolução e esta enviada formalmente aos
interessados pelo Presidente do CDE.
§10° - Da deliberação prevista no parágrafo anterior não caberá qualquer recurso.
CAPITULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO CDE
Art. 6° - Ao Presidente do CDE, no âmbito de funcionamento do colegiado, estão afetas as
seguintes atribuições, sem prejuízo das demais funções que lhe cabe exercer, previstas no
Estatuto Social do SEBRAE/GO e neste Regimento:
I - elaborar a pauta dos trabalhos podendo, para tanto, requisitar informações, elementos ou
subsídios à Diretoria Executiva, ou solicitar sugestões sobre questões que lhe pareçam
pertinentes;
II - convocar, preparar e presidir as reuniões;
III - receber dos conselheiros que integram o CDE, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e
de outros órgãos os documentos e propostas passíveis de serem submetidas à apreciação do
colegiado;
IV - submeter ao colegiado as matérias que dependam de sua decisão, instruídas com os
elementos necessários à deliberação;
V - distribuir, previamente, aos relatores que designar, dentre os conselheiros, os assuntos e
propostas incluídos na pauta dos trabalhos ou sujeitos a reuniões extraordinárias com fim
específico;
uivou
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VI - propor a constituição de comissões especiais de caráter temporário, compostas por membros
do colegiado, para estudo e emissão de parecer sobre matérias relevantes para o SEBRAE/GO;
VII - coordenar e orientar os debates nas reuniões, colhendo e consignando os votos dos
conselheiros;
VIII - decidir sobre as questões de ordem suscitadas durante as reuniões;
IX - deferir pedido de vista formulado por conselheiro, fixando, nas matérias relevantes ou
urgentes, prazo para manifestação do autor do pedido;
X - proclamar os resultados das votações;
XI - assinar as atas das reuniões, juntamente com o Chefe de Gabinete, anexando a lista de
presença;
XIII - acompanhar, fiscalizar e orientar as ações a cargo da Diretoria Executiva, exigindo o
cumprimento das deliberações do colegiado;
XIV - convocar os membros da Diretoria Executiva, técnicos, empregados do SEBRAE/GO,
consultores ou assessores do SEBRAE/GO e convidados a participar das reuniões, para
acompanhar seus trabalhos, prestar contas, esclarecer questões, oferecer subsídios, realizar
palestras ou apresentar propostas, sugestões, projetos ou pareceres;
XV - submeter ao CDE, dentre dirigentes, empregados ou conselheiros do SEBRAE/GO a
indicação dos representantes da Entidade em outros órgãos colegiados de instituições nacionais;
XVI - autorizar a admissão de pessoal, respeitado o que dispuser o Quadro de Pessoal e Plano de
Cargos e Salários aprovado pelo CDE;
XVII - prover as funções de confiança da estrutura de seu gabinete e designar Chefe de Gabinete,
Secretário do CDE e Auditor, que passam a gozar de estabilidade trabalhista pelo período de 2
(dois) anos, após serem destituídos dos respectivos cargos;
XVIII - decidir, ad referendum do colegiado, quando o recomende a urgência sobre:
a) alterações do Orçamento Anual do SEBRAE/GO;
b) celebração de acordos, contratos ou convênios e seus respectivos aditivos com Entidades
internacionais ou estrangeiras;
c) pedidos de afastamento temporário dos membros da Diretoria Executiva, e sobre a
concessão, ou não, de remuneração quando se tratar de suspensão do contrato de trabalho;
d) viagens ao exterior de representação, serviço ou estudo de conselheiros do CDE, do
Conselho Fiscal, membros da Diretoria Executiva e convidados do SEBRAE/GO;
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e) quaisquer outras situações emergenciais que recomendem decisão cautelar, desde que se
trate de matéria relevante, relacionada com a integridade do Sistema SEBRAE e cujo
retardamento possa ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação.
§1° - As decisões do Presidente do CDE previstas no inciso XVIII deste artigo serão
obrigatoriamente submetidas à homologação do colegiado na primeira reunião subsequente.
§2° - Caso as decisões mencionadas no parágrafo anterior sejam revogadas ou alteradas pelo
CDE, o que somente poderá ocorrer mediante o voto concorde, no mínimo, de sete conselheiros,
cabe ao colegiado regular as relações jurídicas delas decorrentes.
CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO DO CDE
Art. 7° - O CDE reunir-se-á mensalmente, em caráter ordinário e, extraordinariamente, sempre
que necessário, por iniciativa de seu Presidente ou de três conselheiros.
Parágrafo único. As reuniões serão realizadas, preferencialmente, na sede do SEBRAE/GO,
podendo ser realizadas excepcionalmente em outro local previamente escolhido pelo colegiado.
Art. 8° - As convocações do CDE serão escritas, indicarão o local, o horário e a pauta de
trabalhos da reunião, podendo ser efetuadas por via postal, fax ou por meios eletrônicos, desde
que seja possível confirmar a recepção do instrumento de convocação, com antecedência mínima
de sete dias, sendo que, nos casos de eleição de seu Presidente, dos membros da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal, este prazo será, no mínimo, de quinze dias.
Parágrafo único - Os documentos e elementos alusivos às matérias incluídas na pauta de
trabalhos deverão ser encaminhados aos conselheiros, por cópia, juntamente com o aviso de
convocação, salvo quando se tratar de assunto reservado que somente deva ser examinado
durante a reunião.
Art. 9° - As reuniões do CDE serão realizadas com a presença, no mínimo, de sete conselheiros,
titulares ou suplentes.
Art. 10 - As deliberações do CDE serão tomadas pela maioria simples dos conselheiros
presentes, salvo quando o Estatuto do SEBRAE/GO exigir quorum qualificado.
Art, 11 - A cada conselheiro presente na reunião caberá um voto nas deliberações, assegurandose ao Presidente do COE, além do voto normal, no caso de empate nas deliberações, voto de
qualidade, salvo naquelas em que o Estatuto do SEBRAE/GO exigir quorum qualificado.
Parágrafo único - Quando ocorrer o concomitante comparecimento do conselheiro titular e do
respectivo suplente, somente será computado um único voto, prevalecendo, neste caso, o direito
de voto do titular.
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Art. 12 - Nos casos em que o Estatuto do SEBRAE/GO ou este Regimento exigir quorum
qualificado, a eventual ausência de conselheiros que implique em reduzir o número mínimo fará
com que o Presidente suspenda a reunião até restabelecimento do quorum previsto.
Art. 13 - As matérias e proposições submetidas ao CDE deverão estar instruídas com os
elementos necessários à deliberação, inclusive, se for o caso, a estimativa dos recursos
envolvidos, nos termos do Estatuto do SEBRAE/GO e deste Regimento e, tratando-se de
propostas oriundas da Diretoria Executiva, com a resolução correspondente.
Art. 14 - Poderão submeter matérias ou proposições à apreciação do CDE;
1 - seu Presidente ou qualquer dos conselheiros;
I1- a Diretoria Executiva;
III - os Comitês Temáticos e as comissões temporárias especiais designadas para estudo de
matérias específicas.
Parágrafo único - As matérias ou proposições somente serão incluídas na pauta de trabalhos do
CDE:
1 - se encaminhadas ao Gabinete do CDE com antecedência de quinze dias da data de realização
da reunião, de acordo com o calendário anual aprovado pelo órgão;
11 - se, a critério de seu Presidente, estiverem instruídas de acordo com o Estatuto do
SEBRAE/GO e com este Regimento.
Art. 15 - Os votos dos relatores ou as propostas dos Comitês Temáticos e das comissões
temporárias especiais, quando escritos, deverão descrever com clareza a matéria sujeita à
deliberação e conter conclusão objetiva, passível de ser apreciada pelo colegiado.
Art. 16 - O Presidente do CDE, ou qualquer conselheiro poderá solicitar da Diretoria Executiva,
de técnicos do SEBRAE/GO, de órgãos de assessoramento ou de consultores externos,
manifestação a respeito da matéria ou proposição submetida à deliberação do colegiado, escrita
ou oral,
Art. 17 - As deliberações do CDE serão sempre fundamentadas e registradas em ata, nos termos
do art.27, devendo ser complementarmente formalizadas por Resolução expedida pelo
Presidente;
§1° - As Resoluções serão numeradas sequencialmente, sem interrupção nos anos seguintes;
*20 - As Resoluções expedidas pelo Presidente do CDE, quando necessárias, serão averbadas
mediante registro no próprio ato quando homologadas.
Art. 18 - A pauta dos trabalhos, elaborada pelo Presidente do CDE, dividir-se-á em três partes,
intituladas:
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1 - expediente, compreendendo:
a) verificação de quorum mínimo para instalação da reunião;
b) justificativas de ausências;
c) apreciação da ata da reunião anterior, pendente de aprovação;
d) comunicações da Presidência.
11 - ordem do dia, compreendendo a relação das matérias ou proposições sujeitas à deliberação do
CDE, tendo precedência os assuntos pendentes de decisão, inclusive em face de pedido de vista,
as questões que foram decididas pelo Presidente ad referendum do colegiado e as proposições
dos Comitês Temáticos e ou das comissões temporárias especiais e, em seguida, as demais
matérias.
III - assuntos gerais, compreendendo livre manifestação dos conselheiros, que poderão fazer
comunicações, apresentar moções, solicitar informações e requerer diligências, no âmbito do
SEBRAE/GO
Art. 19 - Nos casos em que o Estatuto do SEBRAE/GO ou este Regimento exigir fim específico
para a reunião, a ordem do dia limitar-se-á a este tema, dispensando-se a parte concernente aos
assuntos gerais.
Art. 20 - Excepcionalmente, em casos relevantes ou inadiáveis, o Presidente do CDE, com o voto
concorde de sete conselheiros, poderá autorizar que matérias trazidas à apreciação do colegiado,
sem constarem da ordem do dia, sejam objeto de instrução oral, desde que os elementos
necessários à deliberação, na forma do art. 13 deste Regimento, possam ser transmitidos para os
conselheiros.
Parágrafo único - Qualquer Conselheiro poderá solicitar a suspensão da reunião, por 15 minutos,
para avaliar o assunto em questão.
Art. 21 - Aberta a reunião do CDE pelo Presidente, será observado o seguinte roteiro no
desenvolvimento dos trabalhos:
I - verificação do quorum mínimo para instalação e deliberação, identificando-se os conselheiros
presentes, titulares ou suplentes;
II- justificação das ausências;
III - apreciação da minuta da ata da reunião anterior;
IV - comunicações da Presidência;
V - apreciação da ordem do dia;
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VI - discussão de assuntos gerais.
Art. 22 - As matérias constantes da ordem do dia serão examinadas uma a uma, abrindo-se
sempre debate oral entre os presentes, facultando-se a qualquer dos conselheiros aptos a voto
naquela reunião propor emendas aditivas, modificativas ou supressivas, apresentar substitutivos e
documentos, demandar justificadamente esclarecimentos e informações adicionais, propor
fundarnentadamente a retirada de pauta, manifestar-se contrariamente à aprovação, propor
diligências, pedir vista, solicitar votação nominal e requerer a verificação dessa votação.
Parágrafo único - As propostas de realização de diligências que suspendam a deliberação e os
pedidos de vista, em casos que manifestadamente requeiram decisão urgente e inadiável, por
iniciativa exclusiva do Presidente do CDE, poderão ser preliminarmente submetidos ao colegiado
que, pelo voto concorde de sete dos conselheiros presentes, poderá rejeitá-los.
Art. 23 - Encerrada a fase de discussão oral, sob a coordenação e orientação do Presidente, o
colegiado votará a matéria, podendo ser adotada forma simbólica de aprovação ou rejeição, salvo
nos casos em que seja requerida votação nominal.
Art. 24 - Na eventual ausência do Presidente, a reunião já instalada passará a ser dirigida pelo
Vice-Presidente ou, na falta deste, pelo conselheiro escolhido pelo plenário na ocasião.
Parágrafo único - Na hipótese de que trata este artigo, não havendo Vice-Presidente ou não
estando este presente, o substituto eventual do Presidente do CDE, no caso de empate nas
deliberações, não terá o voto de qualidade.
Art. 25 - Os Diretores do SEBRAE/GO, deverão participar das reuniões do CDE, com direito a
voz, mas não terão direito de voto, nem poderão interferir nas deliberações após iniciado o
processo de votação, ressalvado o previsto no artigo 26, seus incisos e parágrafo.
§1° - Com a anuência do Presidente do CDE, os demais diretores poderão também se manifestar
sobre assuntos de sua competência, a fim de prestar esclarecimentos relacionados com as
deliberações do colegiado, ficando sujeitos às mesmas limitações previstas no caput deste artigo.
§20 - A critério do Conselho, por maioria simples, a Diretoria Executiva poderá ser convidada a
se retirar da reunião, para que o colegiada possa continuar os trabalhos.
Art. 26 - O Diretor-Superintendente do SEBRAE/GO e os demais diretores não participarão das
reuniões do CDE convocadas para:
I - eleger ou reeleger o Presidente do CDE, os membros da Diretoria Executiva ou do Conselho
Fiscal;
II - apreciar representação no sentido de destituição dos membros da Diretoria Executiva ou do
Conselho Fiscal, ressalvado o disposto no § 7° do art. 5° deste Regimento;
III - alterar o Estatuto Social ou este Regimento;
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IV - deliberar sobre assuntos cujos detalhes não devam ser revelados aos membros da Diretoria
Executiva naquela ocasião, a juízo exclusivo do Presidente do CDE que, nesse caso, no aviso de
convocação consignará o caráter reservado da reunião, cientificando a Diretoria Executiva dessa
restrição.
Parágrafo único - Das reuniões de que trata este artigo somente participarão os consultores e
assessores do CDE cuja presença, a critério do Presidente, seja considerada indispensável à
deliberação.
Art. 27 - As deliberações do CDE serão registradas em ata assinada por seu Presidente e pelo
Chefe de Gabinete, podendo esta ser lavrada sob a forma de sumário dos fatos ocorridos,
inclusive dissidências e protestos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, desde
que os documentos, os votos, propostas ou protestos escritos sejam também arquivados no
Gabinete do CDE.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 28 - Será tido como renunciante ao mandato o conselheiro que faltar a três, reuniões
ordinárias consecutivas do CDE, sem justificar a ausência ou sem ser substituído por seu
respectivo suplente, cabendo ao Presidente declarar vago o cargo e informar o fato ao colegiada e
ao órgão ou Entidade representado pelo faltoso, ao qual cumprirá a iniciativa de indicar novo
conselheiro para complementação do mandato do renunciante.
Art. 29 - Os, órgãos de auditoria interna do SEBRAE/GO, quando existentes, deverão
encaminhar ao Presidente do CDE cópias do inteiro teor de seus relatórios de inspeção e
pareceres, que serão distribuídas aos conselheiros.
Art. 30 - Os casos omissos neste Regimento serão decididos pelo CDE, mediante o voto
concorde de sete conselheiros.
Art. 31 - No seu âmbito de aplicação, este Regimento complementa, constitui fonte de
interpretação autêntica e supre eventuais omissões relativamente às normas do Estatuto do
SEBRAE/GO.
Art. 32 - Este Regimento entra em vigor em 17 de dezembro de 2020, revogadas as disposições
em contrário.

Presidente do Conselho Deliberativo Est. i ual (CDE)
SEBRAE/GO
uat
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