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Deliberação CBHSF Nº xx, de xx de novembro de 2012. 

 

Dispõe sobre as atribuições, a estrutura e o 

funcionamento da Câmara Técnica de 

Planos, Programas e Projetos - CTPPP do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco.  

Minuta revisada em 14.08.2012  

 

O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - 

CBHSF, criado pelo Decreto do Presidente da República s/n, de 5 de junho de 2001, no 

uso de suas atribuições, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos - CTPPP tem caráter 

consultivo e não deliberativo tendo por atribuição o exame de matérias específicas, de 

cunhos técnicos, científicos e institucionais, para subsidiar a tomada de decisões do 

Plenário e da Diretoria Colegiada, competindo-lhes: 

 

I - analisar as propostas (Planos, Programas e Projetos) relativas aos assuntos de sua 

competência; 

II - emitir parecer sobre assuntos que lhe forem encaminhados pela Diretoria Colegiada 

do CBHSF; 

III - relatar e submeter seus pareceres à decisão do Plenário, quando solicitado pela 

DIREC; 

IV - convidar especialistas para prestar informações técnicas; 

V - criar Grupo de Trabalho para tratar de assuntos específicos e examinar as matérias 

encaminhadas por esses; 

VI - propor a realização de reuniões conjuntas com outras Câmaras Técnicas do 

Comitê. 

 

Art. 2º A CTPPP será constituída de, no mínimo, sete membros e, no máximo, treze 

membros, definidos pela DIREC, sendo titulares ou suplentes do CBHSF, ou por 

representantes indicados formalmente pelo membro titular à Secretaria, os quais terão 

direito a voz e a voto, e mandato de  três anos, admitida a recondução. 

 

§ 1° O mandato dos membros das Câmaras Técnicas será coincidente com o dos 

membros do CBHSF; (art.33 RI) 
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§ 2° Caso o número de interessados em participar da composição da Câmara Técnica 

seja superior ao número previsto no caput deste artigo, a Secretaria do CBHSF poderá 

indicar membros em ordem progressiva, para eventuais substituições. 

 

 

Art. 3º Na composição da CTPPP observado o exposto no artigo 32, do Regimento 

Interno do CBHSF, deverão ser considerados os seguintes aspectos: 

 

I - a natureza técnica do assunto de sua competência; 

II - a finalidade dos órgãos ou entidades representadas no CBHSF; 

III - a formação técnica ou notória atuação dos membros a serem indicados; podendo 

contar com a colaboração de especialistas. 

IV - a proporcionalidade entre os segmentos representados podendo contar com a 

colaboração de especialistas. 

 

Art. 4º A CTPPP será coordenada por um de seus membros, e ainda terá um secretário 

e um relator. 

§ 1° O coordenador e o secretário serão eleitos entre seus pares em sua primeira 

reunião, por maioria simples dos votos dos seus integrantes. 

§ 2° Em caso de vacância, será realizada nova eleição em conformidade com o disposto 

no caput deste artigo. 

§ 3° O Coordenador e o secretário da CTPPP terão mandato de três anos, permitida 

uma reeleição; 

 

Art. 5º Compete ao coordenador da CTPPP: 

 

I - estabelecer os procedimentos para manifestação dos presentes, submeter a ordem da 

pauta à aprovação dos membros e informar o quorum; 

II - conduzir a reunião, solicitando que o secretário lavre em ata as matérias discutidas e 

os encaminhamentos dados; 

III - articular-se com a Secretaria do CBHSF a fim de definir as matérias que constarão 

da pauta das reuniões, bem como as datas e convocações para os encontros; 

IV - solicitar, quando necessário, a presença de consultores ou especialistas para o 

esclarecimento de temas específicos. 

 

Parágrafo único. O Coordenador da Câmara Técnica poderá relatar matérias ao Plenário 

ou designar um relator. 

 

 

Art. 6º Compete ao secretário da CTPPP: 

 

I - lavrar as atas das reuniões e dar o encaminhamento necessário para conhecimento e 

sugestão dos membros; 

II - providenciar a preparação e multiplicação de todo o material a ser distribuído, tais 

como copias da pauta e relatórios previamente preparados; 
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III - articular-se com a secretaria do CBHSF, com vistas a confirmação de quórum para 

reunião, garantindo sua realização; 

IV - ser responsável pelo controle de freqüência dos membros da CTPPP. 

 

§ 1º As atas serão redigidas de forma a retratar as discussões relevantes e todas as 

decisões tomadas, aprovadas pelos seus membros e assinadas pelo seu coordenador e 

secretário.  

§ 2º O quórum para as reuniões da CTPPP será definido, com pelo menos, a metade de 

seus membros. 

 

 

Art. 7º Compete ao relator, designado pelo coordenador conforme Parágrafo Único do 

art. 5º, desta Deliberação, além de relatar matérias, apoiar as funções de secretaria e 

elaborando relatos de reuniões. 

 

Art 8º As Câmaras Técnicas funcionarão com dinâmica própria e suas decisões 

deverão ser registradas em ata. 

 

§ 1º As reuniões serão convocadas pela Secretaria em articulação com a coordenação 

da CTPPP, de acordo com a agenda de reuniões previamente aprovada, podendo haver 

reuniões extraordinárias por solicitação da Diretoria Colegiada.  

§ 2º As reuniões serão convocadas no prazo mínimo de quinze dias, exceto as reuniões 

extraordinárias. 

§ 3º A pauta e respectiva documentação das reuniões deverão ser encaminhadas no 

mesmo prazo da convocação da reunião da Câmara Técnica. 

§ 4º As decisões da CTPPP serão tomadas por consenso ou pela votação da maioria dos 

membros presentes, incluindo o seu coordenador, a quem cabe o voto de desempate. 

§ 5º A ausência de membros da CTPPP ou de seu suplente, sem justificativa, por duas 

reuniões consecutivas, ou por três alternadas, no decorrer de um mandato, implicará em 

sua substituição.  

 

Art. 9º Normas específicas para o funcionamento da CTPPP, serão definidas e 

aprovadas pela maioria de seus membros e consta de ANEXO a esta deliberação. 

Art. 10. Esta Deliberação entra em vigor na data da sua aprovação e torna sem efeito a 

deliberação nº28/2005 

 

 

ANIVALDO MIRANDA 

Presidente 
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Normas específicas para o funcionamento da CTPPP 

Anexo 1 - a Deliberação nº xx do CBHSF  

MINUTA 

Estabelece normas específicas para o funcionamento da Câmara Técnica de Planos, Programas e 

Projetos - CTPPP do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco - CBHSF 
 

 

A Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos - CTPPP, no uso de suas competências e 

considerando o artigo xxx da Deliberação n.º xxx aprovada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica 

do Rio São Francisco, que dispõe sobre suas atribuições, estrutura e funcionamento,  

 

Resolve: 

 

Art. 1º Aprovar normas específicas para o seu funcionamento, conforme previsto no art. xxx da 

Deliberação do CBHSF xxxx em atendimento ao Regimento Interno art.30 parágrafo único. 

 

Art. 2º Aos membros da CTPPP incumbe: 

 

I. comparecer às reuniões para as quais forem convocados; 

II. participar das atividades da CTPPP, com direito a voz e voto; 

III. debater, propor alterações e decidir sobre as matérias em discussão; 

IV. requerer informações, providências e esclarecimentos ao presidente  DIREC e ao 

secretário, sobre os trabalhos da CTPPP; 

V. participar dos Grupos de Trabalhos para os quais forem indicados, ou promover 

indicação de representante, na forma regimental; 

VI. presidir coordenar e secretariar, quando eleitos, os trabalhos de Câmara Técnica e 

coordenar ou relatar, quando indicado;  

VII. apresentar relatórios e pareceres, nos prazos fixados;  

VIII. solicitar a verificação de quorum; e, 

IX. observar em suas manifestações as regras básicas da convivência e do decoro. 

 

Parágrafo único - O coordenador, sempre que julgar necessário, poderá chamar os trabalhos à 

ordem ou suspender a reunião por tempo determinado, especialmente se verificada a não 

observância do inciso IX. 

 

Art. 3º  A pauta das reuniões serão elaboradas obedecendo à seguinte ordem: 

 

I. informação do quorum; 

II. abertura da reunião, pela coordenação; 

III. apresentação dos novos membros, se houver; 

IV. aprovação da Ata da reunião anterior; 

V. encaminhamentos de requerimentos de urgência apresentados pela Secretaria do 

CBHSF, quando houver; 

VI. apresentação da agenda do dia; 

VII. retirada de matéria e/ou inversão de pauta; 

VIII. encaminhamentos e discussão dos assuntos da pauta; 

IX. tribuna livre, com duração máxima total de 10 minutos, divididos entre os 

inscritos no começo da reunião, garantindo-se a oportunidade de manifestação para todos os 

segmentos; 

X. Encerramento. 
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§1º A matéria em regime de urgência deverá ser incluída, obrigatoriamente, na pauta da reunião 

em que foi (for) apresentada e, caso não se conclua as discussões para encaminhamento deverá 

ser convocada uma ou mais reuniões extraordinárias.  

 

§2º É facultado apenas ao proponente da matéria solicitar formalmente a retirada de pauta, 

devidamente justificada. Após o início da discussão da matéria, não serão concedidos pedidos de 

retirada de pauta; 

 

§3° A matéria retirada de pauta será incluída na pauta da reunião subsequente, ou em outro prazo 

determinado pela CTPPP. 

 

§4º A inversão de pauta poderá ser solicitada por qualquer membro da Câmara e dependerá da 

aprovação da maioria dos membros presentes. 
 

Art.5º As reuniões serão realizadas de acordo com o calendário previamente aprovado na 

primeira reunião do ano da CTPPP, que deverá trazer dia e o local na qual onde as mesmas 

acontecerão. 

 

Parágrafo único - Poderão participar das reuniões, a convite da coordenação ou de membros da 

CTPPP, desde que aprovada por esta e em caráter excepcional, representantes da comunidade 

científica, setor público e de entidades da sociedade civil, sem direito a voto, e com direito da 

voz. desde que devidamente autorizados por um de seus membros. 

 

Art. 6º Dado conhecimento aos membros da agenda da reunião, a matéria em discussão será 

apresentada pelo coordenador ou por quem ele indicar e após a apresentação, abre-se para 

discussão. 

 

Parágrafo único - Ao coordenador será facultado o direito de estabelecer um tempo determinado 

para discussão de cada matéria, obedecendo a agenda, e consultando os membros da CTPPP se 

houver necessidade de extrapolação de prazo e considerando o calendário e a agenda de reuniões 

pré-estabelecidos. 

 

Art. 7º A CTPPP tem caráter consultivo e não deliberativo tendo por atribuição o exame de 

matérias específicas, de cunhos técnicos, científicos e institucionais, para subsidiar a tomada de 

decisões do Plenário e da Diretoria Colegiada dessa forma a coordenação e seus membros 

deverão envidar todos os esforços para obter resultados por consenso. 

 

§1º O encaminhamento das matérias ao Plenário ou à Diretoria Colegiada deverá ser em forma 

de parecer ou em forma de minuta de deliberação, recomendação ou moção. 

 

§2º Não havendo consenso as decisões da CTPPP serão tomadas com votos da maioria absoluta 

de seus membros, sendo que todos os votos deverão ser nominais, caso empate caberá ao 

coordenador o voto de desempate;  

 

§3º Sendo a matéria de cunho técnico o parecer de encaminhamento à Plenária ou à Diretoria 

Colegiada deverá ir acompanhado da descrição das eventuais divergências e o resultado da 

votação. 

 

Art.8º O coordenador da CTPPP, por iniciativa própria ou acatando solicitação de um ou mais 

membros da Câmara, devidamente justificado, poderá solicitar a criação de Grupo de Trabalho 

para tratar de assuntos específicos e subsidiar a Câmara, no exame de matérias a encaminhadas, 
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devendo ser comunicado a DIREC e a todos os membros do CBHSF, para conhecimento e 

manifestação de interesse. 

 

 

§1º À instituição de um GT precederá documento com os termos de referência preparado pelo(a) 

secretario(a) (CTPPP?) e aprovado pela CTPPP, indicando claramente o escopo dos trabalhos a 

serem desenvolvidos no GT, resultados esperados, prazo de execução, mecanismos básicos para 

o seu funcionamento, incluindo características e número de mínimo de membros e a indicação 

prévia de um coordenador. 

 

§ 2º Os GTs terão caráter temporário, com prazo de funcionamento determinado pela CTPPP, e 

estabelecerão, em sua primeira reunião, o cronograma dos seus trabalhos, devendo ser instalados 

em até 90 dias a partir de sua instituição. 

  

§3º O GT terá ainda um relator escolhido dentre os membros do GT pelo coordenador nomeado 

pela CTPPP, conforme os termos de referência mencionados no parágrafo anterior. 

 

§4º Os GTs reunir-se-ão em sessão pública e a criação de GT, bem como o calendário e regras de 

funcionamento, devem ser comunicados à Diretoria Colegiada e a todos os membros do CBHSF, 

para conhecimento e manifestação de interesse. Foi para o caput 

 

§5º As reuniões dos GTs serão convocadas por seu coordenador, de comum acordo com a 

CTPPP e a Secretaria do CBHSF, com a antecipação mínima de dez dias, que deverá encaminhar 

também a documentação técnica e científica que suporta as propostas em discussão, bem como 

seus respectivos resumos de reunião. 
 

§6º Os GTs receberão apoio da AGB Peixe Vivo para seu pleno funcionamento solicitarão se for 

necessário, através da CTPPP e do secretário da CBHSF, apoio da AGB Peixe Vivo. 

 

§7º O relatório final do GT deverá ser encaminhado à Câmara Técnica, na forma estabelecida 

nos termos de referência, destacando os eventuais dissensos entre os segmentos e entidades 

integrantes do mesmo. 

 

Art.9º A CTPPP, considerando a complexidade da matéria em discussão, poderá encaminhar à 

Diretoria Colegiada solicitação de aprovação de mecanismos de consulta pública, ou realização 

de oficinas e seminários. 

 

Art. 10 Esta norma, bem como eventuais propostas de alteração deverão ser aprovadas pela a 

maioria absoluta dos membros da CTPPP, para posterior verificação de pertinência e legalidade 

pela Câmara Institucional e Legal do CBHSF. 

 

Art. 11 Os casos omissos ou as dúvidas de interpretação destas normas serão resolvidos pelo 

Coordenador da CTPPP. 
 
 

 


