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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DA CIDADE DE ITAÚ DE MINAS/MG. 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA, COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

Art. 1º - O Conselho da Cidade de Itaú de Minas tem como objetivo acompanhar o processo de revisão 
do Plano Diretor do município, bem como acompanhar o desenvolvimento da política urbana de 
desenvolvimento territorial ao longo da vigência do Plano Diretor.  

 

CAPÍTULO II 

DO COMITÊ E DEFINIÇÕES GERAIS 

Seção I 

Da Composição dos Comitê 

Art. 2º - A composição do Conselho deve ser paritária, com 6 membros do poder público e 6 membros 
representando organizações da Sociedade Civil. Cada membro terá indicado um suplente. A nomeação 
do Conselho da Cidade segue o decreto municipal nºX.XXXXX/2018 que cria o Conselho da Cidade.  

 

Seção III 

Das Reuniões do Conselho 

Art. 3º - As reuniões do Conselho devem ser convocadas por e-mail, com antecedência mínima de sete 
dias. As reuniões ordinárias seguirão agenda previamente determinada, segundo o cronograma fixado 
pelo Plano de Trabalho do processo de revisão do Plano Diretor, cabendo alterações de pauta sempre 
que pertinente.  

§1º As reuniões serão iniciadas com a presença de, pelo menos, um terço do Comitê e suas deliberações 
serão tomadas por consenso, ou quando preciso, mediante votação direta. 

Subseção I 

Da forma, tempo e ordem das Reuniões 

Art. 4º - O conteúdo das reuniões do Conselho será lavrado em ata, de forma sucinta, por pessoa 
indicada pelo Gabinete da Prefeitura, ou na ausência desta, por voluntário presente e indicado no início 
da reunião. A lista de presença fará parte integrante desta. 

Art. 5º - As reuniões terão duração máxima de 2 (duas horas), prorrogáveis, por no máximo, trinta 
minutos, a critério dos presentes, sendo desenvolvida na seguinte ordem: 
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I – Expediente/agenda; 

II – Palavra livre (informes); 

III – Apresentação dos trabalhos desenvolvidos; 

IV – Debate e deliberação quando necessários; 

V – Encerramento com previsão e programação das próximas atividades. 

 

§1º O expediente abrangerá: 

I – Discussão da ata da sessão anterior, enviada no ato da convocação da reunião; 

II – Apresentação dos avisos, comunicações, correspondências e documentos de interesse; 

III – Leitura da pauta. 

§2º A deliberação compreende a discussão e encaminhamento dos assuntos da pauta. 

§3º O Membro que desejar manifestar-se quanto ao tema em discussão, deverá solicitar a palavra que 
será concedida por ordem de inscrição. 

§4º As deliberações do Comitê devem ser incorporadas ao processo de revisão do Plano Diretor. 

 

Seção IV 

Da Competência do Conselho 

Art. 6º – Compete aos membros do Conselho: 

I – Analisar critérios, definir diretrizes e estratégias para a implementação da Política Municipal 
de Ordenamento e Desenvolvimento Territorial, observada a legislação que rege a matéria; 

II – Deliberar metas em consonância com a legislação pertinente; 

III – Acompanhar as Oficinas Participativas, Conferências e das Audiências Públicas; 

IV - Aprovar este Regimento Interno e promover suas alterações, quando necessário; 

V –  Colaborar com o bom andamento dos trabalhos; 

VI – Cumprir as determinações deste Regimento. 

 

Art. 7º - É dever do Membro o comparecimento às sessões, tanto ordinárias como extraordinárias, 
devendo este justificar previamente, ou na reunião seguinte por escrito, a impossibilidade de 
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comparecimento. O membro que tiver duas ausências não justificadas seguidas no processo de revisão 
do Plano Diretor, deixa seu cargo à disposição para substituição, caso o Conselho decida por fazê-lo.  

CAPÍTULO III 

Dos mandatos dos conselheiros 

Art. 8º - O mandato dos membros será exercido de forma voluntária, sendo consideradas sua atuação 
de relevante interesse público, pelo período máximo de quatro anos.  

Art. 9º - Ao fim do quadriênio, a Prefeitura deverá organizar a recomposição do Conselho, que deverá 
ser aberta ao público, mediante divulgação de edital na pagina da Prefeitura, pelo prazo mínimo de 15 
dias. O mandato vigente do Conselho da Cidade deverá organizar a confecção do edital e do processo de 
eleição quando necessário.   

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10º O Comitê deverá se reunir em local previamente definido na Convocação, sendo as 
dependências da Prefeitura Municipal de Itaú de Minas, o local fixo de reunião, quando disponível. 

Art. 11º - A reunião extraordinária obedecerá a forma deste Regimento e sua pauta será limitada ao 
assunto que deu causa a convocação. 

Art. 12º - Todas as reuniões serão abertas à comunidade, que poderá comparecer-se e manifestar-se, 
mediante inscrição prévia, após inicio da reunião, sobre o assunto em pauta que for de seu interesse. 

Art. 13º - Quaisquer alterações deste Regimento serão propostas em sessão do Conselho, discutidas e 
deliberadas por consenso, ou votadas quando preciso. 

Art. 14º  Os casos omissos serão decididos pelo Conselho. 

Art. 15º  Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

Itaú de Minas    /    / 2018 

Assinam os presentes 


