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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 13/07/2022 | Edição: 131 | Seção: 1 | Página: 54

Órgão: Ministério das Comunicações/Gabinete do Ministro

PORTARIA MCOM Nº 6.135, DE 8 DE JULHO DE 2022

Aprova o Regimento Interno do Conselho Gestor do Fundo de

Universalização dos Serviços de Telecomunicações.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas

pelo art. 8º do Decreto nº 11.004, de 21 de março de 2022,

CONSIDERANDO deliberação tomada na 1ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fust,

realizada no dia 6 de junho de 2022, e

CONSIDERANDO documentação acostada no processo 53115.007032/2022-29, resolve:

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Conselho Gestor do Fust, na forma do Anexo a esta

Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO FARIA

ANEXO

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FUST

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - Fust tem por finalidade

estimular a expansão, o uso e a melhoria da qualidade das redes e dos serviços de telecomunicações,

reduzir as desigualdades regionais e estimular o uso e o desenvolvimento de novas tecnologias de

conectividade para promoção do desenvolvimento econômico e social.

CAPÍTULO II

DO CONSELHO GESTOR

Seção I

Da Composição

Art. 2º O Conselho Gestor do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações -

CG-Fust é o órgão colegiado responsável pela administração do Fust, vinculado ao Ministério das

Comunicações, sendo composto pelos seguintes membros:

I - 2 (dois) representantes do Ministério das Comunicações;

II - 1 (um) representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações;

III - 1 (um) representante do Ministério da Economia;

IV - 1 (um) representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

V - 1 (um) representante do Ministério da Educação;

VI - 1 (um) representante do Ministério da Saúde;

VII - 1 (um) representante da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel);

VIII - 2 (dois) representantes das prestadoras de serviços de telecomunicações, dos quais 1 (um)

represente as prestadoras de pequeno porte; e

IX - 3 (três) representantes da sociedade civil.
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§ 1º Cada membro do Conselho Gestor terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e

seus impedimentos.

§ 2º Os membros do Conselho Gestor a que se referem os incisos I a VI do caput, e os

respectivos suplentes, serão indicados pelo Ministro de Estado que representam e designados pelo

Ministro de Estado das Comunicações por meio de portaria.

§ 3º Os Ministros de Estado poderão delegar a indicação dos membros do Conselho Gestor aos

seus Secretários-Executivos.

§ 4º O membro do Conselho Gestor a que se refere o inciso VII do caput, e o respectivo

suplente, serão indicados pelo Conselho Diretor da Anatel e designados pelo Ministro de Estado das

Comunicações por meio de portaria.

§ 5º Os membros das entidades indicadas nos incisos I a VII do caput poderão ser substituídos a

qualquer momento pelo titular da indicação.

§ 6º Os membros do Conselho Gestor a que se referem os incisos VIII e IX do caput, e os

respectivos suplentes, serão indicados por entidades representativas das prestadoras de serviços de

telecomunicações e da sociedade civil, respectivamente, escolhidas na forma prevista no art. 3º.

§ 7º A posse de novos membros do Conselho Gestor ocorrerá na primeira reunião realizada

após a publicação da designação no Diário Oficial da União.

§ 8º A participação no Conselho Gestor será considerada prestação de serviço público

relevante, não remunerada.

§ 9º Eventuais despesas necessárias ao comparecimento às reuniões do Conselho Gestor

constituirão ônus dos respectivos órgãos e entidades representados.

Art. 3º As entidades aptas para indicar representantes das prestadoras de serviços de

telecomunicações e da sociedade civil poderão enviar ao Ministério das Comunicações, no prazo de trinta

dias, contado da data de publicação do edital convocatório no Diário Oficial da União, lista tríplice para

cada vaga, titulares e respectivos suplentes, a que se referem os incisos VIII e IX do caput do art. 2º,

acompanhada de demonstração das características da entidade que a habilitem como representante da

categoria, da qualificação dos indicados e de outros elementos solicitados no edital convocatório.

§ 1º Os membros do Conselho Gestor indicados na forma prevista no caput serão escolhidos e

designados pelo Ministro de Estado das Comunicações por meio de portaria.

§ 2º Os suplentes dos membros referidos no caput serão escolhidos da mesma entidade do

membro titular.

§ 3º O Ministério das Comunicações poderá submeter as indicações de que trata o caput ao

Sistema Integrado de Nomeações e Consultas - SINC, de que trata o Decreto nº 9.794, de 14 de maio de

2019.

Art. 4º Os membros das entidades representativas das prestadoras e da sociedade civil

escolhidas na forma do art. 3º terão mandatos não coincidentes, com duração de dois e três anos,

respectivamente, podendo ser reconduzidos uma vez.

§ 1º O início da contagem do prazo dos mandatos de que trata o caput ocorrerá imediatamente

após o término do mandato anterior, independentemente da data de indicação, designação ou posse do

membro a ser substituído.

§ 2º Ocorrendo vacância no curso do mandato, este será completado por suplente ou novo

sucessor investido na forma prevista no art. 3º, e exercido pelo prazo remanescente, admitida uma

recondução.

Art. 5º Os membros do Conselho Gestor perderão o mandato:

I - em caso de renúncia; ou

II - por decisão do Ministro das Comunicações, após procedimento administrativo formal e que

assegure o contraditório e a ampla defesa, instaurado de ofício ou mediante provocação do Conselho

Gestor, nos casos previstos em lei.
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Parágrafo único. A renúncia deverá ser apresentada ao Presidente do Conselho Gestor e terá

caráter irrevogável e irretratável.

Art. 6º O Presidente do Conselho Gestor e o respectivo suplente, que o substituirá em suas

ausências e seus impedimentos, serão designados pelo Ministro de Estado das Comunicações por meio de

portaria.

Parágrafo Único. Em caso de vacância, ausência ou impedimento do Presidente e seu suplente,

a presidência do Conselho Gestor será exercida na ordem de precedência definida nos incisos I a VI do art.

2º e, no caso do inciso I:

I - pelo representante mais antigo no Conselho Gestor; e

II - caso ambos tenham a mesma antiguidade, pelo mais idoso.

Art. 7º O representante da Anatel exercerá a função de Secretário-Executivo do Conselho

Gestor.

Seção II

Das Competências

Art. 8º Ao Conselho Gestor compete:

I - submeter à aprovação do Ministro de Estado das Comunicações proposta de seu regimento

interno;

II - aprovar as políticas, as normas, as diretrizes e as prioridades de aplicação de recursos do

Fust em programas, projetos, planos, atividades, iniciativas e ações;

III - estabelecer os critérios de seleção de propostas de aplicação de recursos do Fust;

IV - deliberar sobre as demandas para aplicação de recursos do Fust apresentadas pelos

Ministérios representados no Conselho Gestor e pela Anatel;

V - aprovar o planejamento estratégico e a política de gestão de riscos do Fust;

VI - elaborar e submeter, anualmente, ao Ministério das Comunicações, a proposta orçamentária

do Fust elaborada pelo Secretário-Executivo, para inclusão no projeto de Lei Orçamentária Anual, a que se

refere o § 5º do art. 165 da Constituição Federal;

VII - aprovar a prestação de contas do Fust, se o Fundo estiver enquadrado como Unidade

Prestadora de Contas - UPC pelo Tribunal de Contas da União;

VIII - prestar contas da execução orçamentária e financeira do Fust;

IX - elaborar, anualmente, relatório de gestão com a avaliação dos resultados obtidos pela

aplicação de recursos do Fust;

X - publicar, anualmente, no prazo de até sessenta dias, contado do encerramento do ano,

demonstrativo das receitas e das aplicações do Fust, que contenha o nome das entidades beneficiadas e a

finalidade das aplicações;

XI - estabelecer as formas para o credenciamento de caixas econômicas, bancos de

desenvolvimento, agências de fomento e demais instituições financeiras como agentes financeiros do Fust;

XII - estabelecer as normas relacionadas à atuação dos agentes financeiros e aos

financiamentos concedidos com recursos do Fust, observada a regulamentação do Sistema Financeiro

Nacional;

XIII - firmar com os agentes financeiros, representado pelo seu Presidente, os contratos e os

instrumentos necessários às operações com recursos do Fust;

XIV - aprovar o repasse de recursos para os agentes financeiros do Fust;

XV - solicitar aos agentes financeiros, a qualquer tempo, informações necessárias ao

acompanhamento das aplicações dos recursos;

XVI - elaborar regulamentação da prestação de contas do órgão ou entidade, público ou

privado, que receber recursos do Fust ou o benefício previsto no art. 6º-A da Lei nº 9.998, de 2000;
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XVII - receber e analisar relatórios de acompanhamento e fiscalização da aplicação de recursos

do Fust;

XVIII - propor ao Ministério das Comunicações e à Agência Nacional de Telecomunicações a

regulamentação dos dispositivos da Lei nº 9.998, de 2000, no âmbito de suas respectivas competências;

XIX - solicitar ao Secretário-Executivo estudos técnicos e pareceres sobre matérias de interesse

do Conselho;

XX - zelar pelo fiel cumprimento e observância da legislação pertinente ao Fust; e

XXI - decidir sobre outros assuntos de interesse do Fust.

§ 1º O Conselho Gestor poderá, por proposta de agente financeiro ou por iniciativa própria,

estabelecer programa de financiamento ou de concessão de garantia de operações financeiras

relacionadas a investimentos compatíveis com as finalidades do Fust, com os objetivos estabelecidos no

art. 2º do Decreto nº 11.004, de 21 de março de 2022 e com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho

Gestor, nos termos do art. 25 do Decreto nº 11.004, de 2022.

§ 2º A prestação de contas de que trata o inciso VII abrange o relatório de gestão, as

demonstrações contábeis exigidas pelas normas aplicáveis à UPC, acompanhadas das respectivas notas

explicativas, bem como quaisquer outras informações solicitadas segundo normatização expedida pelo

TCU.

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 9º São atribuições dos membros do Conselho Gestor:

I - participar das reuniões e circuitos deliberativos, apreciar e votar as matérias submetidas a

exame, não lhe sendo permitido abster-se na votação de qualquer matéria;

II - relatar os processos que lhes sejam distribuídos;

III - encaminhar ao Conselho Gestor, por intermédio de seu Secretário-Executivo, quaisquer

matérias que tenham interesse em submeter ao Colegiado, bem como a solicitação de retirada de matéria

na pauta de reunião;

IV - solicitar inclusão de matéria extrapauta em reunião com justificativa de urgência e

relevância, bem como pedir vista de matéria em pauta;

V - fornecer ao Conselho Gestor as informações e dados de interesse do Fust a que tenham

acesso ou que se situem em suas esferas de competência, desde que não protegidas por legislação

específica;

VI - propor ao Conselho Gestor a solicitação das informações necessárias ao desempenho de

suas atribuições;

VII - comunicar ao Conselho Gestor seu impedimento sobre matérias em pauta, bem como se

manifestar sobre suspeição arguida;

VIII - manifestar-se sobre minuta de ata de reunião no prazo estabelecido neste Regimento; e

IX - cumprir e fazer cumprir este Regimento.

Art. 10. São atribuições do Presidente do Conselho Gestor:

I - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias;

II - presidir as reuniões, ordenar os debates, conduzir as votações e computar os votos;

III - manifestar voto de qualidade, em caso de empate nas deliberações;

IV - decidir, ad referendum do Conselho Gestor, quando se tratar de matéria inadiável e não

houver tempo hábil para a realização de reunião, devendo dar conhecimento imediato da decisão aos

membros do Conselho Gestor;

V - requisitar as informações de que o Conselho Gestor necessitar;
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VI - dar ciência ao Ministro de Estado das Comunicações de eventuais renúncias para

declaração da vacância de cargo;

VII - exercer a orientação, supervisão e coordenação das atividades do Secretário-Executivo do

Conselho Gestor;

VIII - publicar as resoluções aprovadas pelo Conselho Gestor;

IX - representar o Conselho Gestor, assinando as publicações e instrumentos necessários;

X - atuar como ordenador de despesas do FUST;

XI - distribuir os processos para relatoria; e

XII - cumprir e fazer cumprir este Regimento.

Parágrafo Único. A decisão de que trata o inciso IV deste artigo será submetida à referendo do

Conselho Gestor na primeira reunião subsequente à prática do ato.

Art. 11. São atribuições do Secretário-Executivo do Conselho Gestor:

I - secretariar e organizar as reuniões e o fluxo de matérias e de demais informações dirigidas ao

Conselho Gestor;

II - coordenar a adoção de medidas internas relativas às matérias aptas à deliberação do

Conselho Gestor e lhe caberá, quando necessário:

a) realizar a análise administrativa prévia dos processos a serem submetidos à deliberação do

Conselho Gestor, com o apoio do Ministério das Comunicações;

b) solicitar à Anatel a análise técnica dos processos a serem submetidos à deliberação do

Conselho Gestor; e

c) solicitar aos interessados o complemento das informações necessárias à deliberação do

Conselho Gestor;

III - organizar e preparar as pautas das reuniões do Conselho Gestor, expedir as convocações e

notificações necessárias e, quando for o caso, providenciar a publicação correspondente;

IV - lavrar e publicar a ata das reuniões do Conselho Gestor;

V - submeter minutas de instrumentos relativos às matérias aptas à deliberação do Conselho

Gestor;

VI - receber matérias para deliberação do Conselho Gestor e dar-lhes o encaminhamento

adequado;

VII - elaborar a proposta de orçamento do Fust para deliberação do Conselho Gestor;

VIII - executar outras atividades de apoio e assessoramento ao Conselho Gestor; e

IX - cumprir e fazer cumprir este Regimento.

Parágrafo único. Caberá ao Secretário-Executivo relatar:

I - a matéria de que trata o inciso VII do caput e os relatórios de gestão do Fust;

II - aquelas derivadas do exercício de competências da Agência Nacional de Telecomunicações;

e

III - aquelas que lhe forem distribuídas pelo Presidente.

CAPÍTULO IV

DAS COMPETÊNCIAS DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E DA AGÊNCIA NACIONAL DE

TELECOMUNICAÇÕES

Art. 12. Ao Ministério das Comunicações compete:

I - estabelecer os objetivos estratégicos quinquenais para a destinação dos recursos do Fust, a

partir de apresentação de proposta pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel;

II - realizar os processos seletivos para os membros do Conselho Gestor, nos termos do art. 3º;
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III - incluir no projeto de Lei Orçamentária Anual a proposta orçamentária do Fust;

IV - prestar apoio administrativo ao Conselho Gestor do Fust e ao seu Secretário Executivo; e

V - receber, analisar e encaminhar demandas de aplicação de recursos do Fust de Ministérios

não representados no Conselho Gestor.

§ 1º O apoio administrativo de que trata o inciso IV será realizado, ressalvadas as competências

da Agência Nacional de Telecomunicações, mediante:

I - atividades de gestão documental, publicação de atos e análise administrativa de processos,

sob coordenação do Secretário-Executivo e do Presidente do Conselho Gestor;

II - provimento de softwares, equipamentos e serviços necessários ao desempenho das

atividades do Conselho Gestor do Fust;

III - registro de informações necessárias em sistemas da administração pública federal;

IV - atos de apoio administrativo à gestão administrativa, orçamentária, financeira e contábil do

Fust, sob coordenação do Secretário-Executivo e do Presidente do Conselho Gestor;

V - prestar consultoria e assessoria jurídica ao Conselho Gestor através da Consultoria Jurídica

junto ao Ministério das Comunicações; e

VI - outras atividades de assessoria administrativa às atividades do Conselho Gestor.

§ 2º O apoio administrativo será prestado por servidores do Departamento de Política Setorial

da Secretaria de Telecomunicações, cabendo ao Secretário-Executivo ou ao Presidente do Conselho

Gestor a coordenação das atividades, conforme o caso.

Art. 13. À Anatel compete:

I - acompanhar e fiscalizar os programas, os projetos, os planos, as atividades, as iniciativas e as

ações que aplicarem recursos do Fust;

II - arrecadar as receitas de sua competência destinadas ao Fust e aquelas receitas previstas

nos incisos III e IV do caput do art. 6º da Lei nº 9.998, de 2000;

III - realizar a fiscalização tributária sobre as receitas do Fust;

IV - aplicar as sanções cabíveis, na forma estabelecida em sua regulamentação, em decorrência

das competências a que se referem os incisos I a III;

V - prestar apoio técnico ao Conselho Gestor na atividade de aprovação da aplicação de

recursos do Fust;

VI - fornecer à área competente do Ministério das Comunicações as informações relacionadas

às receitas do Fust sob sua responsabilidade; e

VII - submeter ao Conselho Gestor propostas relativas a matérias de sua competência.

§ 1º O apoio técnico de que trata o inciso V será realizado, ressalvadas as competências do

Ministério das Comunicações, mediante:

I - atos de apoio técnico à gestão administrativa, orçamentária, financeira e contábil do Fust, sob

coordenação do Secretário-Executivo e do Presidente do Conselho Gestor;

II - análise técnica de processos, sob coordenação do Secretário-Executivo, do Presidente do

Conselho Gestor ou do Relator da matéria, conforme o caso; e

III - outras atividades de assessoria técnica às atividades do Conselho Gestor.

§ 2º A Procuradoria Federal Especializada junto à Agência Nacional de Telecomunicações

prestará a consultoria e assessoria jurídica referente às competências da Agência indicadas neste artigo.

CAPÍTULO V

DO FUNCIONAMENTO

Seção I

Das Reuniões
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Art. 14. O Conselho Gestor reunir-se-á em caráter:

I - ordinário, no mínimo, quadrimestralmente, em conformidade com o calendário aprovado até

a última reunião ordinária de cada ano para o exercício seguinte; ou

II - extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação do Presidente ou por requerimento

de quatro de seus membros, observado o disposto nos §§ 1º e 2º.

§ 1º O ato de convocação da reunião extraordinária será formalizado pelo Presidente do

Conselho Gestor, em até cinco dias após o recebimento de requerimento dos membros.

§ 2º A convocação de reunião extraordinária por requerimento dos membros do Conselho

Gestor será destinada à deliberação de matérias específicas indicadas no requerimento.

Art. 15. Os membros do Conselho Gestor deverão receber convocação até 7 (sete) dias antes de

reunião ordinária e até 24 (vinte e quatro) horas antes de reunião extraordinária, com a pauta

correspondente à reunião, acompanhada do dia, horário e local da reunião, da versão definitiva das

matérias nela constantes, das respectivas notas informativas ou técnicas, bem como minutas de

instrumentos a serem deliberadas pelo Conselho Gestor.

Parágrafo único. Excepcionalmente, o Conselho Gestor, por decisão da maioria dos presentes à

reunião, poderá permitir a inclusão de matéria extrapauta, atendendo à justificativa de urgência e

relevância apresentada pelo membro do Conselho Gestor proponente.

Art. 16. O quórum de reunião do Conselho Gestor é de maioria absoluta, presente o Secretário-

Executivo.

§ 1º A maioria absoluta será calculada com base no número de membros do Conselho Gestor

efetivamente designados na data da reunião.

§ 2º Excepcionalmente, por decisão do Presidente, a reunião poderá ser instalada sem o

quórum previsto no caput, para cumprimento de pauta não deliberativa do Conselho.

§ 3º Os membros do Conselho Gestor que se encontrarem no Distrito Federal se reunirão

presencialmente ou por videoconferência, nos termos do Decreto nº 10.416, de 2020, e os membros que

se encontrarem em outros entes federativos participarão da reunião por meio de videoconferência.

§ 4º Em caso de impossibilidade de comparecimento, inclusive para os efeitos do caput deste

artigo, o membro do Conselho Gestor será representado por seu suplente, com direito a voto.

§ 5º Será facultada aos suplentes dos membros do Conselho Gestor a participação nas

reuniões, em conjunto com o titular, caso em que não terá direito a voto.

§ 6º O Conselho Gestor, após deliberação, poderá convidar especialistas e representantes de

órgãos e de entidades públicas ou privadas para participar de suas reuniões, sem direito a voto.

Art. 17. Após a realização de cada reunião do Conselho Gestor, será lavrada minuta de ata pelo

Secretário-Executivo e enviada, por meio eletrônico, para a apreciação dos membros do Conselho Gestor

presentes.

§ 1º O membro do Conselho Gestor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação sobre

a minuta de ata.

§ 2º Findo o prazo previsto no § 1º deste artigo sem manifestação, a minuta de ata será

considerada aprovada pelo membro do Conselho Gestor que não se manifestar.

§ 3º Em caso de relevância e urgência, o Presidente poderá reduzir o prazo indicado no § 1º.

§ 4º A ata será considerada aprovada quando for obtida manifestação favorável da maioria dos

membros presentes à Reunião, considerado o disposto no § 2º.

§ 5º Aprovada a ata de reunião, esta será assinada pelo Secretário-Executivo que tenha

participado da reunião.

§ 6º Após assinatura, a ata será encaminhada por meio eletrônico aos membros do Conselho

Gestor e suplentes e arquivada pelo Secretário-Executivo.

Seção II
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Das Deliberações

Art. 18. As deliberações do Conselho Gestor que aprovarem proposta de regimento interno do

colegiado ou as suas alterações ocorrerão por maioria absoluta e as demais por maioria simples,

observado o quórum previsto no art. 16.

§ 1º Obtido o quórum de deliberação, a eventual ausência subsequente de membro do

Conselho Gestor e de seu suplente que já tenha apresentado o seu voto não impedirá a conclusão do

processo de votação.

§ 2º Em razão da complexidade da matéria, o membro do Conselho Gestor poderá pedir vista

do processo, sendo a deliberação adiada para a reunião seguinte.

Art. 19. As decisões do Conselho Gestor do Fust serão registradas na ata de que trata o art. 17 e,

quando for o caso, serão expedidos os seguintes instrumentos:

I - acórdão - formaliza decisão de efeitos concretos; ou

II - resolução - formaliza decisão sobre o funcionamento do Fust, incluindo questões relativas à

gestão administrativa, orçamentária, financeira e contábil do fundo.

§ 1º Os acórdãos e resoluções do Conselho Gestor serão assinados pelo Presidente, expedidos

em ordem numérica crescente e publicados no Diário Oficial da União.

§ 2º Os acórdãos poderão ser publicados na forma de extrato.

§ 3º As propostas de resolução apresentadas ao Conselho Gestor deverão ter sua conformidade

jurídica analisada pela Consultoria Jurídica do Ministério das Comunicações, previamente às deliberações

do Colegiado.

§ 4º Os acórdãos e as resoluções do Conselho deverão ser revogadas por outras supervenientes

quando sua eficácia ou validade tiverem se exaurido no tempo.

§ 5º Poderão constar, nos autos dos processos respectivos, extrato da ata relativo às decisões

de mero expediente exaradas pelo Conselho Gestor para a correta instrução processual.

Seção III

Dos Circuitos Deliberativos

Art. 20. O Circuito Deliberativo destina-se a coletar os votos dos membros do Conselho Gestor

sem a necessidade da realização de Reunião.

§ 1º Poderão ser levadas a Circuito Deliberativo, por decisão do Presidente ou provocação de ao

menos dois membros do Conselho Gestor, as matérias:

I - previamente definidas pelo Conselho Gestor;

II - que envolvam entendimento já consolidado ou de caráter repetitivo; ou

III - de alta relevância e urgência.

§ 2º Por decisão do Presidente ou por solicitação de pelo menos quatro membros do Conselho

Gestor, matéria em análise em Circuito Deliberativo poderá ser levada à reunião, a fim de proporcionar o

debate oral das questões suscitadas.

§ 3º A abertura do Circuito Deliberativo será informada aos membros do Conselho Gestor por

meio eletrônico buscando assegurar o rápido conhecimento da abertura do prazo de deliberação.

Art. 21. O prazo para deliberação de matéria submetida a Circuito Deliberativo não será inferior a

7 (sete) nem superior a 30 (trinta) dias.

§ 1º O prazo mínimo poderá ser reduzido por decisão unânime do Conselho Gestor.

§ 2º Na fluência do prazo, os autos ficarão disponíveis para consulta dos membros do Conselho

Gestor por meio eletrônico.

§ 3º Será computado como favorável à proposta submetida o membro do Conselho Gestor que

não encaminhar voto até o fim do prazo fixado.
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Art. 22. O apoio administrativo manterá uma lista dos Circuitos Deliberativos, com indicação de

seu objeto, prazo e andamento.

Parágrafo único. A lista prevista no caput deste artigo deverá ser divulgada ao Conselho Gestor

para conhecimento, com periodicidade oportuna.

Art. 23. A votação será encerrada quando esgotado o prazo ou, antes disso, quando todos os

membros do Conselho Gestor tiverem encaminhado seus votos ao apoio administrativo.

§ 1º Caberá ao Presidente somar os votos e encaminhar a decisão final para publicação.

§ 2º O inteiro teor dos votos proferidos deverá ser juntado ao processo respectivo.

§ 3º Será lavrada ata do respectivo Circuito Deliberativo, que conterá o resumo simplificado da

deliberação.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento Interno serão

resolvidos pelo Conselho Gestor do Fust.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


