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Regimento Interno do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – 

CMDU  

 

Título I – Do Conselho 

 

Capitulo I – Da Finalidade e Competência 

 

Art. 1º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU, com 

base no Conselho das Cidades - Decreto n° 5.790, de 25 de maio 

de 2006, bem como o Regimento Interno do ConCidades 

(Resolução Normativa n° 2) e posteriores resoluções, é um órgão 

colegiado de natureza deliberativa, propositiva e consultiva, 

integrante da estrutura do Gabinete do Prefeito Municipal de 

Taubaté criado pela Lei nº 412, de 12 de julho de 2017 – Plano 

Diretor, nos termos dos art. 14 ao 17. 

 

Art. 2º. O Conselho possui os seguintes objetivos: 

I. Propor diretrizes para a formulação e implementação da política 

municipal de desenvolvimento urbano, meio ambiente e 

habitação, bem como acompanhar e avaliar a sua execução, 

cumprindo o papel do conselho da cidade; 

II. Mediar os distintos interesses existentes dentro do território, 

constituindo-se em um espaço permanente de discussão, 

negociação e pactuação, visando garantir o caráter participativo 

da gestão da política urbana; 

III. Integrar e articular as políticas específicas e setoriais na área do 

desenvolvimento urbano, como planejamento e gestão do uso do 

solo e suas interfaces com políticas setoriais de habitação, 

saneamento básico e ambiental, transporte e mobilidade urbana; 

IV. Estabelecer procedimentos e normas de trabalho adequadas para 

o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU; 
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V. Fortalecer a gestão democrática, como garantia da 

implementação das políticas públicas constituídas coletivamente. 

VI. Colaborar para dar publicidade às informações e decisões 

pertinentes à política de desenvolvimento urbano, o que inclui a 

criação de canais diretos de comunicação do Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Urbano - CMDU com a população; e 

VII. Compartilhar as informações e as decisões pertinentes à política 

de desenvolvimento urbano com a população. 

 

Art. 3º. O Conselho possui as seguintes atribuições: 

I. Acompanhar a elaboração e execução do orçamento público, 

plano plurianual, leis de diretrizes orçamentárias e planejamento 

participativo de forma integrada, no que se refere aos assuntos e 

ações relacionadas ao desenvolvimento urbano; 

II. Integrar o processo participativo de elaboração, revisão e 

execução do Plano Diretor de Taubaté; 

III. Fiscalizar a atuação municipal quanto ao desenvolvimento e 

expansão urbana; 

IV. Promover a articulação entre os programas e os recursos que 

tenham impacto sobre o desenvolvimento urbano, além de 

participar da gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento 

Urbano; 

V. Debater, avaliar, propor, e fiscalizar programas, projetos, referentes 

à política de desenvolvimento urbano e de gestão do solo, 

habitação, saneamento ambiental, transporte e mobilidade em 

conjunto com a sociedade civil e outras esferas públicas 

envolvidas; 

VI. Elaborar e aprovar o Regimento Interno e deliberar sobre as 

alterações propostas por seus membros; 

VII. Analisar, quando for solicitado, sobre os empreendimentos 

geradores de impacto de vizinhança e os respectivos estudos e 

demais empreendimentos geradores de incomodo;  

VIII. Promover e participar da realização de estudos, debates e 

pesquisas que colaborem com o desenvolvimento urbano e 

melhoria da qualidade de vida urbana no município; 



 
 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FMDU 
CONSELHO GESTOR 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FMDU 
2020-2022 

 

IX. Incluir, em todos os bairros da cidade, os projetos e ações, 

indicados no Plano Diretor, nas discussões periódicas do 

Orçamento Participativo; 

X. Contribuir com a coordenação e a organização das Conferências 

das Cidades, possibilitando a participação de todos os segmentos 

da sociedade taubateana, assegurando a participação do 

município e seus pleitos nas conferências de outras esferas de 

governo; e  

XI. Criar, no site da Prefeitura Municipal de Taubaté, página 

permanente para o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Urbano - CMDU, divulgando sua agenda de reuniões, que são 

públicas e abertas, pautas e atas, promovendo a divulgação 

ampla de seus trabalhos e ações realizadas. 

 

Art. 4º. As deliberações do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Urbano – CMDU  deverão ser tecnicamente fundamentadas por 

meio de: justificativas técnica, estudos de caso e consultas à 

órgãos especialiazados, entre outros embasamentos que 

garantam a análise técnica e imparcial aos assuntos remetidos ao 

Conselho.   

Capitulo II – Da Composição 

 

Art. 5º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU é 

composto de 21 (vinte e um) membros titulares e seus suplentes, 

com renovação bienal, escolhidos conforme segue: 

 

I. 07 (sete) representantes de órgãos governamentais, que tratem de 

matéria afim: 

a. 01 (um) da Secretaria de Planejamento; 

b. 01 (um) do Departamento de Habitação; 

c. 01 (um) da Secretaria de Mobilidade Urbana; 

d. 01 (um) da Secretaria de Obras; 

e. 01 (um) da Secretaria de Meio Ambiente; 
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f. 01 (um) da Secretaria de Negócios Jurídicos; 

g. 01 (um) da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. 

 

II. 07 (sete) representantes de entidades não governamentais, 

constituídas por entidades de classe e afins ao planejamento 

urbano, entidades ambientais e instituições científicas; 

 

III. 07 (sete) representantes de bairros, que serão escolhidos sempre 

nas respectivas regiões municipais, a partir de uma convocação 

de plenárias da comunidade. 

 

§1° As representações das entidades não-governamentais, 

constantes do inciso II deste artigo, deverão seguir as seguintes 

proporções: 

I. 04 (quatro) representantes de entidades de classe e afins ao 

planejamento urbano; 

II. 03 (três) representantes de entidades ambientais e instituições 

científicas. 

 

§2° O suplente assumirá automaticamente na ausência do titular. 

 

§3° Ocorrendo vaga no Conselho por renúncia, morte ou 

incompatibilidade de função de alguns de seus membros, o suplente 

assumirá imediatamente, sendo indicado ou eleito, de acordo com o 

segmento novo representante para assumir a suplência até o término do 

mandato. 

 

§4° As funções dos membros do Conselho, não serão remuneradas, 

sendo consideradas como serviços relevantes prestadas ao Município, 



 
 
 
 

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FMDU 
CONSELHO GESTOR 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FMDU 
2020-2022 

 

sem nada auferir dos cofres públicos, quer direta ou indiretamente, 

agindo em benefício da comunidade. 

 

Capitulo III – Da Organização do Conselho 

 

Art. 6º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU, 

deverá ser administrado por uma Diretoria constituída por um 

Presidente, um Vice-Presidente, um Primeiro Secretário e um 

Segundo Secretário, segundo os níveis de representatividade de 

composição do CMDU.  

 

§1° O Presidente, o Vice-Presidente, o Primeiro Secretário e o 

Segundo Secretário serão eleitos pelos seus pares, dentre os membros 

titulares, na primeira reunião do mandato, sendo que o Vice-Presidente 

não poderá ser representante do Poder Executivo, se o Presidente o for. 

 

§2° Os diretores eleitos terão um mandato de 02 (dois) anos, sendo 

permitida uma recondução.  

 

§3°  O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU 

poderá formar Câmaras Técnicas, Câmaras Setoriais, Comissões e 

Grupos Temáticos, provisórios ou permanentes, para assessoramento, 

consultoria técnica e profissional sobre assuntos de interesse coletivo, 

com a participação de conselheiros, Secretarias Municipais, órgãos 

públicos e demais colaboradores, objetivando apresentar projetos, 

elaborar pareceres, elaborar e propor medidas que contribuam para a 

concretização de suas políticas. 

 

§ 4º Ocorrendo vaga no Conselho por renúncia, morte ou 

incompatibilidade de função de alguns de seus membros, o suplente 
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assumirá imediatamente, sendo indicado ou eleito, de acordo com o 

segmento novo representante para assumir a suplência até o término do 

mandato. 

 

§ 5º O mandato dos membros do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano – CMDU  será por renovação bienal, sendo 

apenas uma recondução sucessiva. 

 

Art. 7º. O Conselho a qualquer tempo, e por iniciativa de dois terços de 

seu Colegiado, poderá destituir qualquer membro da Mesa 

Diretora, em reunião extraordinária convocada exclusivamente 

para este fim, apresentando argumentos relevantes que 

justifiquem esse ato e respeitando ampla defesa.  

 

Paragrafo Único: O não comparecimento injustificado de um 

Diretor a três reuniões consecutivas ou a cinco alternadas durante o ano, 

deverá ser comunicado pela Presidência do Conselho, ou por seu 

substituto, em Reunião Extraordinária convocada para este fim, a qual 

entendendo o não comprometimento do Diretor no exercício de suas 

funções poderá deliberar imediatamente sobre a substituição do mesmo. 

 

Capitulo IV – Das Atribuições dos Membros 

 

Sessão I – Das competências do Presidente 

 

Art. 8º. Compete ao Presidente do Conselho: 

I. Presidir as reuniões do Conselho;  

II. Representar o Conselho em toda e qualquer circunstância, 

podendo constituir procurador com poderes específicos, desde 

que previamente anuido pelo Conselho. 
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III. Proceder ao encaminhamento e divulgação das deliberações 

tomadas pelo Conselho; 

IV. Tomar decisões de caráter urgente, após consulta aos membros da 

Mesa Diretora, “ad referendum” do Conselho; 

V. Assinar as Atas das sessões, juntamente com os demais membros 

da Mesa Diretora; 

VI. Cumprir e fazer cumprir as determinações do Regimento Interno; 

VII. Ser voto de minerva em caso de empate; 

VIII. Representar o Conselho junto às autoridades municipais, estaduais 

e federais, desde que previamente anuido pelo Conselho; 

IX. Abrir e dirigir os trabalhos do Conselho; 

X. Participar das reuniões de orçamente público e no que se refere 

ao desenvolvimento urbano; 

XI. Participar das audiências públicas e processo do processo 

justificativo do Plano Diretor; 

XII. Participar do Conselho Gestor do FMDU; 

XIII. Colaborar e organizar a Conferência das Cidades. 

 

Sessão II – Das competências do Vice-Presidente 

 

Art. 9º. À Vice-Presidência compete substituir a Presidência no caso de 

ausência, e sucedê-la no caso de vacância.   

 

Sessão III – Das competências dos Secretários 

 

Art. 10º. São atribuições do Secretário: 

I. Convocar as reuniões do Conselho; 

II. Auxiliar a Presidência e a Vice-Presidência no cumprimento de suas 

funções, especialmente coordenando as atividades das reuniões; 

III. Elaborar e submeter à Presidência a pauta das reuniões; 

IV. Organizar arquivos e controles; 

V. Responder pelas atas das reuniões do Conselho e da Mesa 

Diretora; 
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VI. Providenciar, junto ao órgão competente a publicação dos 

pareceres, resoluções e extrato de ata do Conselho no Diário 

Oficial do Município; 

VII. Elaborar e submeter à Mesa Diretora minuta do Relatório Anual de 

Atividades, até a primeira reunião ordinária do mês de Janeiro de 

cada ano; 

VIII. Substituir o Presidente, caso o vice-presidente não possa assumir. 

IX. Na ausência do 1° Secretario o 2° irá substitui-lo em suas funções.  

 

Sessão IV – Das competências dos Membros do Conselho  

 

Art. 11º. Compete aos Membros do Conselho: 

I. Comparecer às reuniões, justificando à Presidência, por escrito, os 

casos de impossibilidade no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas que anteceda a reunião; 

II. Relatar e dar parecer, dentro do prazo estipulado pela Mesa 

Diretora do Conselho, os processos ou assuntos que lhes forem 

distribuídos; 

III. Solicitar a prorrogação, quando necessário, do prazo determinado 

pela Mesa Diretora do Conselho, para relatar processos e assuntos; 

IV. Participar efetivamente, discutir e votar assuntos debatidos nas 

reuniões; 

V. Colaborar para o bom andamento dos trabalhos do Conselho; 

VI. Assinar atas, resoluções, pareceres e listas de presença; 

VII. Pedir vista de processos em discussão, apresentando parecer e 

devolvendo-o no prazo máximo de cinco dias; 

VIII. Integrar as câmaras técnicas para as quais for designado; 

IX. Requerer inclusão, em pauta, de assuntos que julgar relevante para 

manifestação, ou conhecimento, do Conselho, se aceito pela 

maioria dos presentes; 

X. Requerer a convocação extraordinária de reuniões, justificando a 

necessidade quando o Presidente ou seu substituto legal não o 

fizer; 
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XI. Fazer constar em ata manifestação específica e declaração de 

voto, quando assim o desejar; 

XII. Participar de eventos públicos na qualidade de representante de 

Conselho, quando indicado pela Mesa Diretora do Conselho; 

XIII. Emitir opiniões ou conceitos em nome do Conselho, somente 

quando autorizado para tal pela Mesa Diretora ou pela Plenária do 

mesmo; 

XIV. Cumprir as determinações deste Regimento Interno; 

XV. Participar das audiencias públicas do Plano Diretor e de demais 

processos participativos sobre o desenvolvimento urbano do 

municipio.  

 

Sessão V – Das atribuições das Câmaras Técnicas  

 

Art. 12º. As câmaras técnicas serão constituídas por número de membros a 

ser definido pelos conselheiros, podendo delas participar, a juízo do 

Plenário, pessoas estranhas ao Conselho  e de reconhecida 

capacidade, sendo obrigatoriamente presidida por um membro 

do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

 

§ 1°. O Presidente do Conselho observará o princípio de rodízio e 

sempre que possível conciliará a matéria em estudo com a formação dos 

membros da subcomissão técnica. 

 

§ 2°. As câmaras técnicas terão os seus respectivos presidentes e 

secretários designados pelo Presidente do Conselho. 

 

Art. 13º. As câmaras técnicas estabelecerão o seu programa de trabalho 

com cronograma para conclusão dos mesmos, cujo resultado será 

apreciado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

em sessão ordinária ou extraordinária convocada. 
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Art. 14º. As câmaras técnicas funcionarão de acordo com regulamento e 

atribuições estabelecidas pelo Presidente e disposições deste 

Regimento. 

 

Art. 15º. O relatório final deverá ser devidamente justificado, assinado pelo 

Presidente e membros da Camara Técnica, com cópia das atas e 

demais documentos que embassem os pareceres técnicos. 

 

Paragrafo Único: As câmaras técnicas extinguir-se-ão uma vez 

aprovado pelo Plenário, o relatório dos trabalhos que executarem. 

 

Capitulo V – Do Funcionamento do Conselho 

 

Sessão I – Das Sessões do Conselho  

 

Art. 16º. As reuniões do Conselho serão públicas e delas poderão participar 

representantes dos demais conselhos municipais, sempre que o 

assunto da reunião lhe for pertinente, e/ou membros dos setores da 

sociedade diretamente interessados nos assuntos constantes da 

pauta. 

 

Art. 17º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU  se 

reunirá regularmente, através de reuniões ordinárias mensais, 

conforme agenda aprovada na última reunião do ano anterior ou 

em caráter extraordinário. 

 

Art. 18º. As reuniões ordinárias do Conselho obedecerão ao calendário 

previamente estabelecido e serão realizadas em primeira 

convocação com a presença mínima de dois terços de seus 
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integrantes e, em segunda convocação, quinze minutos após, 

com qualquer quorum. 

 

§1º: As reuniões ordinárias deverão ser convocadas com 03 (três) 

dias de antecedência, pelo secretário por meio eletronico, onde os 

membros deverão comparecer independente da pauta.  

 

§2°. As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples, 

exceto o que dispõe à revisão de regimento.  

 

§3°. Nas deliberações em que ocorra empate na primeira votação, 

preceder-se-á a um segundo escrutínio e, caso assim permaneça, à 

Presidência caberá o voto de desempate. 

 

Art. 19º. Em casos de comprovada urgência, para trato de assuntos 

deliberativos, poderão ser convocadas reuniões Extraordinárias 

pela Presidência da Mesa Diretora ou por um terço dos membros 

do Conselho, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, 

recaindo sua realização caso haja necessidade poderá ser 

solicitada a convocação de reunião extraordinária pelo Prefeito e 

Secretários municipais, em dia útil, observando-se o disposto no 

artigo precedente. 

 

Art. 20º. As reuniões obedecerão a seguinte ordem: 

I. Instalação dos trabalhos pela Presidência do Conselho, definidos 

horário de término da reunião; 

II. Leitura da ata dos assuntos tratados na reunião anterior, em caso 

de reunião ordinária, ou sucinta exposição da motivação da 

convocação por um dos conselheiros convocantes, no caso da 

reunião extraordinária; 

III. Discussão e aprovação da ata; 

IV. Leitura, discussão e aprovação da pauta; 
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V. Votação e aprovação dos assuntos em pauta; 

VI. Informes de interesse geral; 

VII. Tempo para manifestação da sociedade civil; 

VIII. Encerramento da reunião pela Presidência do Conselho ou seu 

substituto. 

 

Paragráfo Único: As votações do Conselho serão feitas por 

aclamação ou chamada nominal, a critério da Sessão Plenária e 

conduzida pelo 1° Secretário. 

                         

Art. 21º. Poderão comparecer às sessões os suplentes dos conselheiros, 

sendo-lhes reservados o direito de participar de todas as atividades 

do Conselho, exceto das votações quando o titular estiver 

presente, nas reuniões ordinárias e extraordinárias. 

 

Sessão II – Da ordem dos trabalhos 

 

Art. 22º. Os assuntos serão distribuídos e discutidos no Conselho, de acordo 

com a ordem cronológica das respectivas entradas, sendo que, no 

caso de matéria urgente ou de alta relevância, poderá a mesma, 

a critério do Conselho, entrar imediatamente em discussão, ainda 

que não se inclua na ordem do dia, a ser definida pelo Secretário. 

 

  Paragráfo Único: O Secretário dará conhecimento aos membros 

do conselho da pauta a ser discutida, através de meio eletrônico – (e-

mail). 

 

Art. 23º. A ordem dos trabalhos a ser observada nas Sessões do Conselho 

será a seguinte: 

I. Verificação da presença e existência de quorum para abertura da 

sessão, conforme estabelecido neste regimento; 
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II. Leitura, discussão, votação, aprovação e assinatura da Ata da 

sessão anterior; 

III. Distribuição dos assuntos a serem estudados e relatados. 

 

Parágrafo Único – O período para discussão de cada matéria será 

previamente fixado pelo Presidente, cabendo a cada membro o mesmo 

espaço de tempo para debater os assuntos. 

 

Art. 24º. Durante as discussões, os membros do Conselho poderão: 

I. Apresentar emendas ou substituições; 

II. Opinar sobre relatório apresentado; 

III. Propor providências para a instrução do assunto em debate. 

 

Art. 25º. As propostas apresentadas durante a sessão deverão ser 

classificadas, a critério do Presidente, em matéria de estudo ou 

deliberação imediata. 

 

Art. 26º. Após o encerramento da discussão a matéria em estudo será 

submetida à deliberação do Plenário, juntamente com as 

emendas ou substitutivos que foram apresentados, sendo 

aprovados ou reprovados por maioria simples. 

 

Art. 27º. As deliberações do conselho denominar-se-ão “Parecer” ou 

“Resolução”, conforme a matéria seja submetida à sua 

apreciação ou decorra de sua própria iniciativa. 

 

§ 1°. Estas peças serão redigidas e assinadas pelos respectivos 

relatores de cada matéria e deverão ser apresentadas ao secretário do 

conselho, até 05 (cinco) dias úteis após a respectiva aprovação pelo 

Plenário. 
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§ 2°. Em casos especiais poderão estas peças ser levadas e 

assinadas na própria Sessão. 

 

Art. 28º. As Resoluções e Pareceres serão assinados pelos membros do 

Conselho e encaminhados a quem de direito. 

 

Sessão III – Das atas 

 

Art. 29º. As Atas serão lavradas e assinadas pelo secretário e nelas se 

resumirão com clareza os fatos relevantes ocorridos durante a 

sessão, devendo conter: 

I. Dia, mês, ano e hora da abertura e encerramento da sessão; 

II. O nome do Presidente ou de seu substituto legal; 

III. Os nomes dos membros que compareceram, bem como dos 

eventuais convidados; 

IV. Os nomes dos membros faltosos; 

V. O regimento dos fatos ocorridos, dos assuntos tratados, dos 

Pareceres, mencionando-se sempre a natureza dos estudos 

efetuados. 

VI. As atas deverão ser escritas e/ou digitadas seguidamente, sem 

rasuras. 

 

Art. 30º. As Atas da sessão anterior serão encaminhadas, por meio 

eletrônico para prévia aprovação dos membros, lidas no começo 

de cada sessão, sendo discutidas, retificadas, quando for o caso e 

submetidas ao Conselho para aprovação, sendo declaradas 

aprovadas pelo Presidente, que a assinará juntamente com o Vice-

Presidente e o Secretário. 
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Art. 31º. As Atas serão registradas em livro próprio, cuja responsabilidade de 

guarda é do Secretário do Conselho. 

 

Art. 32º. As cópias das atas das reuniões do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e eventuais matérias que impliquem em 

despesas deverão, obrigatoriamente, ser submetidas à 

homologação do Prefeito Municipal.   

 

Capitulo VI – Da Exclusão de Conselheiros 

 

Art. 33º. Os membros do Conselho estarão dispensados de comparecer ás 

sessões extraordinárias por ocasião de férias, licenças ou cursos 

que lhes forem regularmente concedidos pelos respectivos órgãos, 

repartições ou empresa onde desenvolverem suas atividades. 

 

Art. 34º. Será excluído do Conselho o membro que: 

I. Faltar injustificadamente a três sessões consecutivas ou a cinco 

alternadas, anualmente; 

II. For condenado por sentença transitada em julgado pela prática 

de quaisquer infrações administrativas que impliquem na demissão 

de servidor público, nos termos da legislação em vigor. 

 

Parágrafo Único: O Conselho, pelo voto direto de dois terço de seus 

membros, poderá entender justificadas as faltas referidas no inciso I deste 

artigo, hipótese que não se operará a exclusão. 

 

Art. 35º. Poderá ser excluído do Conselho, pelo voto da maioria simples de 

seus membros, conselheiro que, de forma reiterada ou grave, 

descumprir os deveres previstos neste regimento ou revelar 
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conduta pública manifestamente contrária às diretrizes ou 

finalidades deste Conselho. 

 

Art. 36º. A deliberação sobre a aplicação da medida referida no artigo 

anterior será precedida de parecer emitido por uma Comissão de 

Ética, formada por três conselheiros em exercício, escolhidos em 

votação própria e presidida pelo mais votado entre eles. 

 

Parágrafo único: A Comissão de Ética, antes do parecer 

conclusivo, deverá proceder à investigação, ouvir o faltoso e 

testemunhas, podendo requisitar documentos a repartições públicas e 

realizar demais diligências necessárias ao fiel cumprimento de suas 

atribuições, facultando ao conselheiro investigado oportunidade de 

defesa. 

 

Art. 37º. Na hipótese de exclusão de algum conselheiro, será ele substituído 

pelo suplente respectivamente indicado, que será empossado na 

função de conselheiro titular. 

 

Art. 38º. Para o cumprimento do estabelecido no artigo anterior, caberá a 

Presidência do Conselho:  

I. Oficiar ao titular da Secretaria representada, as providências 

cabíveis para preenchimento das respectivas vagas, no caso do 

Poder Público; 

II. Solicitar da entidade representada, os encaminhamentos cabíveis 

para preenchimento das respectivas vagas, no caso da sociedade 

civil; e 

III. A determinação referida nos incisos I e II deste artigo deverá ser 

cumprida no prazo de cinco dias úteis a partir do recebimento do 

comunicado pela Presidência do Conselho. 
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Capitulo VII – Da Solicitação de Desligamento 

 

Art. 39º. O Conselheiro Titular ou Suplente poderá desligar-se do Conselho a 

qualquer tempo. 

 

Art. 40º. Para o cumprimento do estabelecido no artigo anterior, o 

Conselho deverá: 

I. Receber da Secretaria representada o comunicado de 

desligamento por escrito de seu representante, no caso de Poder 

Público. 

II. Receber da Entidade representada o comunicado de 

desligamento por escrito de seu representante, no caso de 

Sociedade Civil. 

III. Deverá fazer parte do comunicado de desligamento do Conselho 

o encaminhamento de seu substituto. 

 

Capitulo VIII – Da Participação Popular 

 

Art. 41º. Qualquer pessoa poderá se manifestar nas reuniões do Conselho, 

desde que preenchido os seguintes requisitos: 

I. Autorizado pela Presidência ou Plenária; 

II. Serão permitidas por parte dos munícipes as manifestações verbais 

ao término do cumprimento da pauta, desde que previamente 

inscritos antes do início da reunião; 

III. Será destinado aos munícipes o tempo máximo de três minutos 

para utilizar o pronunciamento, ficando a critério do Presidente a 

autorização de tempo maior; 

IV. Durante a reunião, terminado o prazo de exposição verbal dos 

munícipes, qualquer pessoa poderá encaminhar sugestões ao 

Conselho, desde que por escrito e entregando-as à Presidência; e 

V. Caberá à Presidência ou seu substituto, tomar as providências para 

a manutenção da ordem e o adequado funcionamento dos 
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trabalhos nas reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho, 

podendo se for o caso, valer do apoio das polícias civil e militar. 

 

 

Capitulo IX – Das Disposições Finais 

 

Art. 42º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU  

considerar-se-á constituído quando se acharem nomeados pelo 

Prefeito, a totalidade de seus membros. 

 

Art. 43º. A proposta de reforma desse regimento poderá ser feita por pelo 

menos um terço dos membros do Conselho, e somente poderá ser 

aprovada por dois terços, em sessão extraordinária, convocada 

exclusivamente para este fim, com antecedência mínima de cinco 

dias úteis e com divulgação prévia do texto sugerido para 

reformulação, e da sua justificativa. 

 

Art. 44º. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Presidência 

e demais membros em reunião ordinária. 

 

 

 


