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PORTARIA  

 

PORTARIA N.° 002/2015/CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO NOVA CHANCE 
  

O Presidente do Conselho Curador da Fundação Nova Chance, no uso de suas atribuições 

delimitadas na Lei Complementar Estadual n.° 291/2007, e 

Considerando aprovação de novo Regimento Interno pelos membros do Conselho Curador da 

Fundação Nova Chance, em reunião realizada em 27/11/2015, cuja ata está disponível para acesso 

no site <www.sejudh.mt.gov.br/funac > no link “Conselho Curador”; 

RESOLVE 

Art. 1° Publicar o Regimento Interno do Conselho Curador da Fundação Nova Chance, anexo a esta 

Portaria. 

Art. 2° Revogar o Regimento Interno do Conselho Curador da Fundação Nova Chance publicado no 

Diário Oficial n.° 25914, de 23/10/2012, páginas 07-08. 

Publique-se. 

Cuiabá - MT, 16 de dezembro de 2015. 

  

MÁRCIO FREDERICO DE OLIVEIRA DORILÊO 
Presidente do Conselho Curador da Fundação Nova Chance 

Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos 

(Original Assinado) 

  

ANEXO ÚNICO 
  

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO CURADOR DA FUNAC - FUNDAÇÃO NOVA 

CHANCE. 
  

CAPÍTULO I 

DA CONCEITUAÇÃO E COMPETÊNCIAS 

Art. 1°. O Conselho Curador é uma unidade colegiada constante da estrutura organizacional da 

Fundação Nova Chance - FUNAC, previsto no artigo 9º da Lei Complementar n° 291 de 26 de 

dezembro de 2007. 

Art. 2°. As competências do Conselho são as definidas no Estatuto da FUNAC e legislação 

correlata. 

Art. 3°. Ao Presidente do Conselho compete além das atribuições constantes do Estatuto da 

FUNAC: 

I - Participar das reuniões do Conselho Curador, sem direito a voto, salvo nos votos de desempate; 

II - Determinar matérias que devem figurar na ordem do dia das reuniões, elaborando a pauta e 

zelando pelo seu cumprimento; 

III - representar o Conselho em suas relações com a FUNAC, e as demais instituições públicas e/ou 

privadas; 

IV - assinar “deliberações” e todos os atos emanados do Conselho Curador. 

Art. 4°. Aos membros do Conselho compete, além dos constantes no Estatuto da FUNAC: 

I - estudar e relatar, nos prazos estabelecidos pelo Presidente, as matérias que lhe forem distribuídas 

pelo Presidente do Conselho; 

II - solicitar aprovação do plenário para votação de matéria em regime de urgência; 

III- comparecer, pontualmente, às reuniões do Conselho, assinando o Livro de Presença; 

IV - aprovar as atas das reuniões, depois de apreciadas; 



V - apresentar e discutir propostas que versem sobre matéria da competência do Conselho; 

VI - integrar as Comissões Especiais para as quais for designado pelo Presidente, em cumprimento 

à decisão do conselho; 

VII - solicitar ao Presidente convocação de reunião extraordinária para apreciação de assunto 

relevante, devidamente justificado; 

VIII - solicitar a inclusão de matéria na ordem do dia e também para reunião subsequente, bem 

como, justificadamente, a discussão prioritária de assuntos dela constantes; 

IX - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas neste Regimento ou pelo Presidente. 

Art. 5°. O Conselho Curador é formado pelo pleno, composto por 15 (quinze) membros, cada qual 

possuindo um suplente, os quais serão indicados por cada segmento, conforme dispõe o artigo 10 e 

incisos da Lei Complementar n.° 291/2007. 

§ 1º. Os Conselheiros poderão ter recomendação de destituição, por motivo relevante ou falta 

injustificada a mais de 03 (três) reuniões ordinárias, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros 

presentes nas reuniões ordinárias. 

§2°. Ocorrendo vacância do cargo de Conselheiro compete ao Presidente oficiar ao órgão 

competente para indicação do novo membro, no prazo de 15 (quinze) dias. 

§ 3º. Na hipótese prevista no §1°, se não houver a indicação da instituição/segmento, o Presidente 

do Conselho imediatamente solicitará ao Governador do Estado a nomeação, em substituição, do 

respectivo representante. 

Art. 6°. A convite do Conselho, outros setores do governo poderão participar das reuniões do 

Conselho Curador, sem direito a voto. 

Art. 7°. O Conselho Curador será presidido pelo Secretário de Justiça e Direitos Humanos, podendo 

ser substituído, nas suas ausências justificadas e impedimentos, pelo Secretário Adjunto de 

Administração Penitenciária. 

CAPÍTULO II 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 8°. O Conselho Curador se reunirá, com maioria simples de seus membros, uma vez a cada 02 

(dois) meses, em sessões ordinárias e, extraordinariamente, com qualquer número de seus membros, 

desde que em segunda convocação, 15 (quinze) minutos após a primeira, tantas vezes quantas for 

convocado por seu Presidente. 

§1°. As reuniões extraordinárias são convocadas pelo Presidente, conforme necessidade, ou por 

solicitação de, pelo menos, um terço do total dos membros do Conselho. 

§ 2º. Não havendo quórum, o Presidente do Conselho deixará de instalar os trabalhos, consignará 

em ata o nome dos membros presentes e convocará outra reunião, a realizar-se no prazo máximo de 

dez dias úteis. 

§ 3º. As decisões serão tomadas por maioria simples do número de membros presentes. 

§ 4°. O Conselho será convocado por carta, telefone, fax, correio ou qualquer meio eletrônico, 

comprovadamente, sendo com no mínimo cinco (05) dias de antecedência. 

§ 5°. A justificativa para a ausência do membro convocado deve ser comunicada ao Presidente do 

Conselho pelas mesmas formas, comprovadamente e no prazo de 24 horas antes da reunião, 

cumprindo ao membro convocar o seu substituto e informar sobre a convocação ao Presidente do 

Conselho quando da apresentação da sua justificativa. 

§ 6°. Havendo urgência, o Presidente poderá convocar o Conselho Curador justificadamente, 

enviando a convocação com os assuntos urgentes a serem deliberados com antecedência de 48 

(quarenta e oito) horas; 

§ 7°. No curso do processo de votação, apenas será admitido o uso da palavra para declaração do 

voto, encaminhamento de votação ou questão de ordem; 

§ 8°. Qualquer Conselheiro poderá fazer consignar em ata, a justificativa de seu voto, que deverá 

ser encaminhada ao secretário executivo, por escrito, no prazo de 48 horas. 

Art. 9°. O Conselho poderá deliberar sobre o caráter secreto de sua reunião, por solicitação de 

qualquer conselheiro, quando se tratar de matéria cuja quebra de sigilo, antes da deliberação possa 

trazer prejuízos institucionais ou pessoais. 



CAPITULO III 

DAS COMISSÕES TEMÁTICAS 

Art. 10. As Comissões Temáticas poderão ser criadas através de Portaria do Presidente do Conselho 

Curador, indicando seus membros, seu presidente, as tarefas que serão desenvolvidas e tempo de 

sua duração. 

CAPITULO IV 

DOS RECURSOS 

Art. 11. O recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data que o recorrente tomou 

conhecimento do ato. 

§ 1º. O recurso será distribuído pelo Presidente do Conselho Curador e será encaminhado a um 

membro relator, que submeterá ao pleno o seu voto e, posteriormente, será objeto de decisão na 

próxima reunião do Conselho Curador. 

§ 2º. O recorrente deverá ser intimado para comparecer à reunião do Pleno, com antecedência de até 

72 (setenta e duas) horas, para participar e sustentar o recurso oralmente, por tempo definido pelo 

Presidente do Conselho, de acordo com a complexidade da matéria. 

§ 3º. As decisões do Conselho sobre os recursos serão tomadas por maioria simples, devendo ser 

consignado em ata a decisão colegiada e eventual voto divergente. 

CAPITULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12. As alterações deste Regimento serão deliberadas por votação da maioria qualificada dos 

membros presentes em reunião ordinária do Conselho Curador. 

Art. 13. Este Regimento Interno, cumpridas as formalidades legais, entra em vigor na data de sua 

aprovação pelo Conselho Curador da FUNAC, revogadas as disposições em contrário, em especial 

o Regimento Interno publicado no Diário Oficial n.° 25914, de 23/10/2012. 

 


