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A Diretoria da CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, RESOLVE: 

1 DA INTRODUÇÃO 

O presente Regimento tem por finalidade estabelecer os aspectos de organização e de funcionamento 
do Comitê Executivo de Tecnologia da Informação junto à CEAGESP. 

1.1 DOS CONCEITOS 

Para os fins do disposto no presente Regimento, considera-se: 

1. Plano Diretor de TI: instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e 
processos de TI que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação da CEAGESP 
para um determinado período. 

2. Termos de Referência: documento que contém a descrição detalhada do serviço ou produto 
de TI a ser contratado ou adquirido, de forma clara e precisa, com todas as suas 
especificações, condições e prazo de execução e de entrega. 

1.2 DA LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICÁVEL 

a) IN SLTI/MPOG nº 04, de 11/09/2014 e alterações que vierem a sucedê-la; 

b) Resolução CGPAR nº 011/2016, e alterações que vierem a sucedê-la. 

1.3 DAS SIGLAS 

a) DETIN - Departamento de Tecnologia da Informação 
b) SEINF - Seção de Infraestrutura de Tecnologia  
c) SESAP - Seção de Sistemas e Análise de Processos 
d) TI - Tecnologia da Informação 
e) CEXTI - Comitê Executivo de Tecnologia da Informação 
f) CETI - Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação 
g) PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
h) SLTI - Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
i) MPOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
j) CGPAR - Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de 

Participações Societárias da União 

2 DO OBJETO DO REGIMENTO INTERNO 

O presente Regimento Interno disciplina a organização e o funcionamento do CEXTI, órgão colegiado 
instituído pelo Diretor Presidente da CEAGESP, de natureza propositiva e consultiva e de caráter 
permanente, responsável pela análise e discussão das demandas de TI. 

3 DO REGIMENTO INTERNO DO CEXTI 

3.1 DA MISSÃO 

Colaborar com o CETI no desenvolvimento das ações de TI referentes às diretrizes e objetivos 
estratégicos da Companhia, analisando as demandas de TI e promovendo a integração do DETIN 
com as áreas de negócio da CEAGESP. 
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3.2 DAS RESPONSABILIDADES 

3.3 DA COMPOSIÇÃO 

1. O CEXTI será composto pelos seguintes membros: 

a) Gerente do Departamento de Tecnologia da Informação - DETIN;  

b) 1 (um) representante da Coordenadoria de Governança Corporativa - CODGO; 

c) 1 (um) representante da Coordenadoria de Auditoria - CODIN; 

d) 1 (um) representante do Departamento Financeiro e Contábil - DEFIC; 

e) 1 (um) representante do Departamento de Licitações e Contratos - DELCO; 

f) 1 (um) representante do Departamento de Administração de RH - DEARH; 

g) 1 (um) representante do Departamento de Armazenagem - DEPAR; 

h) 1 (um) representante do Departamento do Entreposto da Capital - DEPEC; 

i) 1 (um) representante do Departamento de Entrepostos do Interior - DEINT; 

j) 1 (um) representante do Departamento de Engenharia e Manutenção - DEMAN.  

2. Cada membro titular terá um suplente, oriundo da respectiva unidade organizacional, que será 
seu substituto, em caso de ausência ou impedimento legal. 

3. É dever funcional do representante titular de cada departamento informado no item 1 acima 
participar das reuniões para as quais seja convocado, designando formalmente, no caso de 
sua ausência justificada, o seu suplente.  

4. A ausência do titular e do suplente de um departamento será comunicada ao dirigente máximo 
da CEAGESP, para que prestem àquele a devida justificativa. 

5. A ausência injustificada do titular ou do suplente em 3 (três) reuniões consecutivas, ensejará a 
exclusão do titular ou do suplente do Comitê e a aplicação das penalidades previstas no 
Regulamento de Pessoal da CEAGESP. 

6. Somente será considerada justificada a ausência do titular ou do suplente nos casos descritos 
no artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

7. O dirigente máximo da CEAGESP designará formalmente os membros e seus respectivos 
suplentes, através de Portaria. 

3.4 DAS COMPETÊNCIAS DO CEXTI 

São competências do CEXTI: 

a) Analisar o PDTI, observadas as diretrizes estabelecidas na política de TI da Companhia, 
propor recomendações, caso necessárias, e encaminhar para aprovação do CETI; 

b) Propor estratégias e diretrizes relacionadas à gestão dos recursos de informação e tecnologias 
associadas, bem como apoiar sua implantação; 

c) Auxiliar na definição das prioridades, na formulação e na execução de planos e projetos 
relacionados à TI; 

d) Analisar o plano de investimento para a área de TI, inclusive quanto às aquisições de hardware 
e software; 

e) Auxiliar a implementação e o gerenciamento do processo de contratação de bens e serviços 
de TI, aderindo ao que determina a IN nº 04/2014 - SLTI/MPOG, e alterações posteriores; 

f) Analisar e aprovar os Termos de Referência para aquisição/contratação de soluções de TI; 
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g) Acompanhar o estado atual dos projetos e recomendar melhorias, prazos ou novas soluções 
ao CETI; 

h) Analisar e emitir opiniões sobre as propostas encaminhadas ao CEXTI; 

i) Subsidiar o CETI no tocante às políticas de sua área de atuação. 

3.5 DA PRESIDÊNCIA DO CEXTI 

A presidência do CEXTI será exercida pelo Gerente do DETIN, nomeado através de Portaria pelo 
Diretor Presidente da CEAGESP. 

3.6 DA VICE PRESIDÊNCIA DO CEXTI 

A vice presidência será exercida por membro eleito entre seus pares em reunião ordinária do CEXTI. 

3.7 DAS ATRIBUIÇÕES  

3.7.1 Do Presidente do CEXTI: 

São atribuições do presidente do CEXTI: 

a) Coordenar o CEXTI; 

b) Propor recursos necessários às ações estratégicas da informação e comunicação; 

c) Propor Normas e Procedimentos relativos à TI no âmbito da CEAGESP; 

d) Representar o Comitê nos atos que se fizerem necessários; 

e) Definir datas, pautas, convocar, abrir, presidir, suspender, prorrogar e encerrar reuniões e 
resolver questões de ordem; 

f) Submeter ao colegiado a pauta das reuniões; 

g) Solicitar esclarecimentos que lhe forem úteis para melhor apreciação dos assuntos em pauta; 

h) Submeter ao debate e à votação as matérias a serem deliberadas, apurando os votos e 
proclamando os resultados; 

i) Decidir em caso de empate, utilizando o voto de qualidade; 

j) Autorizar a presença nas reuniões de pessoas que possam contribuir para os trabalhos do 
CEXTI; 

k) Assinar os documentos, atas e proposições do CEXTI; 

l) Indicar membros para realizações de estudos, levantamentos, investigações e emissão de 
pareceres necessários à consecução da finalidade do CEXTI, bem como relatores das 
matérias a serem apreciadas; 

m) Requisitar informações e diligências necessárias à execução das atividades do CEXTI; 

n) Propor Normas complementares relativas ao seu bom funcionamento e à ordem dos 
trabalhos, bem como atos administrativos, em vista de circunstâncias de urgência, ficando o 
tema obrigatoriamente inscrito na pauta da próxima reunião; e 

o) Designar formalmente um(a) secretário(a) para o CEXTI. 

3.7.2 Do Vice Presidente: 

São atribuições do Vice Presidente: 

a) Prestar apoio direto na presença do Presidente; 

b) Substituir o Presidente em suas ausências, impedimentos ou afastamentos; 

c) Outras atividades atribuídas pelo Presidente. 
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3.7.3 Dos Membros 

São atribuições dos demais membros: 

a) Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias do Comitê Executivo de TI; 

b) Analisar, discutir e votar as matérias em discussão; 

c) Realizar estudos e pesquisas, apresentar proposições, apreciar, emitir pareceres e relatar 
as matérias que lhe forem submetidas; 

d) Sugerir Normas e Procedimentos necessários ao bom funcionamento das atividades do 
CEXTI; 

e) Propor e requerer esclarecimentos que lhes forem úteis a melhor apreciação da matéria em 
pauta; 

f) Indicar técnicos ou representantes de unidades administrativas que possam contribuir para 
esclarecimentos e subsídios sobre matérias constantes da pauta ou desenvolvimento das 
atividades do CEXTI; 

g) Propor a inclusão de matérias na pauta de reuniões; 

h) Comunicar ao Presidente, com antecedência, a impossibilidade do seu comparecimento à 
reunião, indicando o seu suplente. 

3.7.4 Do Secretário 

Compete ao secretário do CEXTI as seguintes atribuições: 

a) Apoiar técnica e administrativamente as reuniões e demais atividades do CEXTI; 

b) Assessorar o Presidente do CEXTI; 

c) Examinar e solicitar revisões dos documentos relacionados ao CEXTI; 

d) Convocar os membros do CEXTI para comparecimento às reuniões ordinárias e 
extraordinárias; 

e) Secretariar e elaborar os Relatórios das Reuniões; 

f) Cuidar do recebimento, expedição e arquivamento de correspondências e demais 
documentos relacionados ao CEXTI; 

g) Informar sobre a tramitação de documentos relativos ao CEXTI; e, 

h) Exercer outras atribuições administrativas que lhe forem conferidas pelo Presidente. 

3.8 DO FUNCIONAMENTO DO CEXTI 

1. O CEXTI reunir-se-á, ordinariamente, a cada bimestre e, extraordinariamente, quando 
convocado pelo Presidente, Vice Presidente ou por pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros. 

2. As reuniões ordinárias do CEXTI serão agendadas com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de 
antecedência. 

3. O aviso de convocação das reuniões conterá a pauta de temas e de deliberações a serem 
tomadas e será acompanhado, quando for o caso, dos relatórios, pareceres, propostas de 
resoluções e outros documentos que instruam as matérias a serem apreciadas. 

4. As reuniões do CEXTI serão instaladas com a presença mínima do Presidente, ou seu 
substituto, e de mais 4 (quatro) membros. 

5. O Comitê poderá valer-se de recursos de teleconferência, videoconferência ou outros meios 
similares que permitam a comunicação em tempo real para realizar reuniões. 

6. As decisões do Comitê serão tomadas por maioria simples dos membros presentes às 
reuniões. 
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7. Em caso de empate, caberá ao Presidente o voto de desempate. 

8. Poderão ser agendadas reuniões em conjunto com outros comitês vinculados às atividades do 
CEXTI, para assessoramento em assuntos específicos. 

9. Para desenvolvimento das atividades do CEXTI, poderão ser organizados Grupos de Trabalho 
de modo a operacionalizar as demandas específicas.  

10. Os Chefes da SEINF e da SESAP deverão participar das reuniões ordinárias e extraordinárias 
do CEXTI, a título de assessoria técnica.  

4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Este regimento poderá ser revisto por solicitação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros 
do CEXTI. 

2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do CEXTI. 

3. Este Regimento Interno entra em vigor na data da sua aprovação, revogando-se as disposições 
em contrário. 

 


