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DECRETO Nº 6265, DE 10/01/2012

Aprova Regimento  Interno do Conselho de
Desenvolvimento Urbano e Habitação - CODUHUAB.

Prof. CLÓVIS VOLPI, Prefeito do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, DECRETA: 

 Fica aprovado, na forma do Anexo, o Regimento  Interno do Conselho de Desenvolvimento
Urbano e Habitação - CODUHUAB, criado nos termos da Lei Municipal nº 4.791, de 14 de setembro
de 2004. 

 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 10 de janeiro de 2012 - 298º Ano da
Fundação e 58º da Instalação do Município. 

PROF. CLÓVIS VOLPI 
Prefeito 

MAÍRA RODRIGUES COSTA GALVANO 
Respondendo interinamente pela Secretaria de Assuntos Jurídicos 

DONIZETE DA SILVA CRUZ DE FREITAS 
Secretário de Política Comunitária e Institucional 

Engº. TEMÍSTOCLES CARDOSO CRISTOFARO 
Secretário de Planejamento Urbano, Habitação, 

Meio Ambiente e Saneamento Básico 

Processo Administrativo nº 5853/2004 - PM. 

Publicado no Órgão da Imprensa Oficial. 
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ANEXO 

REGIMENTO  INTERNO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DE
RIBEIRÃO PIRES - CODUHAB  

 
Capítulo I 

DENOMINAÇÃO, LOCAL DE FUNCIONAMENTO E FINS 

 O Conselho de Desenvolvimento Urbano e Habitação é vinculado à Secretaria de
Planejamento Urbano, Habitação, Meio Ambiente e Saneamento Básico. 

 O funcionamento do Conselho será nas dependências da Prefeitura local ou onde ela
disponibilizar. 

 O Conselho é um órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador, sendo um dos responsáveis
pela Política Municipal de Urbanismo e Habitação de Ribeirão Pires, SP. 

 
Capítulo II 

COMPOSIÇÃO E MANDATO 

 O Conselho será composto de 12 (doze) Conselheiros Titulares, sendo 6 (seis)
representantes do Poder Público Municipal e 6 (seis) da Sociedade Civil e 12 (doze) Conselheiros
Suplentes, sendo 6 (seis) do Poder Público Municipal e 6 (seis) da Sociedade Civil, conforme Lei
Municipal nº 4.791/2004 e alterada pela Lei nº 5.555/2011 e seus membros nomeados por ato do
Prefeito. 

Parágrafo único. Os Conselheiros Suplentes assumirão automaticamente nas ausências e
impedimentos dos Conselheiros Titulares. 

 O mandato dos Conselheiros será exercido pelo período de 2 (dois) anos, permitida a
reeleição e recondução por mais um período. 

 O Conselheiro não terá remuneração, vantagem ou benefício de qualquer natureza e a sua
participação será considerada de relevante interesse público. 

 O Conselheiro Titular que faltar, sem justificativa, a 3 (três) sessões ordinárias consecutivas
ou 5 (cinco) alternadas, perderá o mandato e o Suplente assumirá imediatamente. 

 Ocorrendo vacância de Conselheiro Titular ou Suplente, o respectivo segmento deverá
indicar novo representante para completar o mandato. 

 
Capítulo III 

MODO DE CONSTITUIÇÃO E DE GESTÃO DO CONSELHO 

 O Conselho será constituído de: 

I - Plenário/Conselho, são os Conselheiros; 
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II - Presidente, Vice Presidente e Secretário; 

III - Comissões. 

 Compete ao Plenário/Conselho: 

I - Eleger o Presidente, Vice Presidente e Secretário do Conselho; 

II - Estabelecer critérios, definir diretrizes e estratégias para a implantação da Política Municipal de
Urbanismo e Habitação de Interesse Social e do Plano Habitacional de Interesse Social, observada
a legislação que rege a matéria; 

III - Deliberar as metas anuais e plurianuais, os planos de aplicação de recursos do Fundo Municipal
de Habitação e fiscalizar a sua aplicação e execução, conforme a legislação pertinente; 

IV - Pedir auxílio e informações às outras Secretarias Municipais, a respeito do Plano de Urbanismo
e Habitação; 

V - Analisar e deliberar sobre as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo Municipal
de Urbanismo e Habitação; 

VI - Acompanhar e fiscalizar as formas e critérios de acesso ao Plano Habitacional de Interesse
Social e também das ações a serem realizadas; 

VII - Participar de audiências públicas e conferências para debater e avaliar critérios de aplicação de
recursos do Plano Habitacional de Interesse Social do Município; 

VIII - Promover a capacitação dos membros deste conselho; 

IX - Colaborar com o progresso positivo dos trabalhos, desempenhando as funções que lhe forem
atribuídas, colaborando com sugestões, ideias e contribuições positivas que ajudem cumprir as
metas deliberadas; 

X - Convocar reunião ordinária ou extraordinária, mediante a assinatura de 2/3 (dois terços) dos
Conselheiros Titulares, quando o Presidente não o fizer. 

§ 1º É recomendada a presença do Conselheiro Suplente nas reuniões ordinárias e extraordinárias,
nas quais poderá participar dos assuntos e matérias discutidas, porém, somente votará quando
substituindo o Titular. 

§ 2º O Conselheiro Titular deverá comunicar previamente o Suplente para que o substitua, quando
estiver impossibilitado de comparecimento à reunião. 

 Compete ao Presidente do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Habitação: 

I - Convocar as reuniões ordinárias, pelo menos, com 5 (cinco) dias corridos de antecedência,
informando a data, hora, local e Ordem do Dia; 

II - Convocar as reuniões extraordinárias, pelo menos, com 48 (quarenta e oito) horas de
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antecedência, informando a data, hora, local e Ordem do Dia; 

III - Presidir as reuniões, coordenar as informações, os debates, as votações e apurações,
resolvendo situações de impasses; 

IV - Representar o Conselho onde necessário ou designar o seu substituto dentre os Conselheiros e
assegurar o funcionamento do Conselho; 

V - O voto de desempate nas deliberações do Conselho; 

VI - Organizar a pauta e o calendário das reuniões; 

VII - Assinar as correspondências do Conselho e comunicar às entidades e/ou órgãos representados
no Conselho, as atitudes dos seus representantes que contrariam o Regimento  Interno com
possível substituição quando aprovado pelo conselho; 

VIII - Expedir Resoluções na forma aprovada pelo Conselho; 

IX - Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Habitação; 

X - Submeter à apreciação do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Habitação as contas do
Fundo Municipal de Habitação, sem prejuízo das competências e prerrogativas dos órgãos de
controle interno e externo; 

XI - Subsidiar o Conselho de Desenvolvimento Urbano e Habitação com estudos técnicos
necessários ao exercício de suas funções; 

XII - Nomear os membros das Comissões mediante aprovação do conselho com auxilio de corpo
técnico. 

§ 1º O Presidente do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Habitação será substituído, nas suas
ausências e impedimentos, pelo Vice Presidente. 

§ 2º Compete ao Vice Presidente substituir o Presidente na sua falta e ou impedimento. 

 Compete ao Secretário do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Habitação: 

I - Organizar, juntamente com o Presidente, a pauta dos trabalhos; 

II - Preparar a lista de presença nas reuniões e assegurar as assinaturas dos presentes; 

III - Redigir as atas das reuniões; 

IV - Inscrever as pessoas presentes à reunião para expor as opiniões; 

V - Organizar espaço físico e materiais a serem utilizados nas reuniões; 

VI - Expedir as correspondências a serem assinadas pelo Presidente; 

VII - Manter em arquivo os documentos recebidos e expedidos pelo Conselho; 
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VIII - Manter atualizado o controle de frequência dos Conselheiros; 

IX - Comunicar o Presidente a situação de frequência dos Conselheiros; 

X - Emitir a convocação das reuniões, preferencialmente, via correio eletrônico. 

§ 1º O Conselheiro que tiver assunto a ser incluído na pauta, deverá encaminhá-lo por escrito ao
Presidente ou Secretário, com antecedência mínima de 3 (três) dias corridos. 

§ 2º Na ausência ou impedimento do Secretário, o Presidente nomeará o substituto dentre os
Conselheiros presentes. 

 Compete às Comissões desenvolver os projetos e trabalhos específicos especialmente
designados e apresentar aos Conselheiros para as deliberações e encaminhamentos. 

Parágrafo único. Cada Comissão terá um Relator eleito pelos Conselheiros presentes ou nomeado
pelo Presidente. 

 As reuniões ordinárias do Conselho serão mensais e as extraordinárias serão mediante
convocação do Presidente ou de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros Titulares, com justificativa prévia
e por escrito ao Presidente do Conselho. 

I - Para abertura dos trabalhos do Conselho, será exigida a presença de no mínimo 1/3 (um terço)
dos Conselheiros; 

II - As deliberações tomadas nas reuniões ordinárias ou extraordinárias serão válidas quando
aprovadas pela maioria simples dos Conselheiros presentes; 

III - O Presidente do Conselho deverá solicitar aos Conselheiros presentes a manifestação de seu
voto deliberativo, seja voto favorável, contrário ou abstenção e deverá registrar em ata os números
dos votos; 

IV - Durante a votação será admitido o uso da palavra para encaminhamento de votação ou
declaração de voto; 

V - O voto com o nome do Conselheiro poderá ser registrado em ata mediante pedido do
Conselheiro; 

VII - As reuniões do Conselho serão lavradas em ata de forma sucinta e a lista de presença será
parte integrante da ata; 

VIII - As reuniões terão duração máxima de 2 (duas) horas e em caráter excepcional poderá ser
prorrogável, seguindo a seguinte pauta: 

1. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior; 
2. Ordem do dia; 
3. Informes; 
4. Encerramento. 
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§ 1º A primeira reunião ordinária ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados a
partir da publicação do ato de nomeação dos seus membros. 

§ 2º O Presidente do Conselho poderá definir o tempo máximo para a discussão de cada assunto e
também limitar o tempo de manifestação de cada Conselheiro. 

§ 3º O Conselheiro terá a palavra concedida por ordem de inscrição. 

§ 4º As deliberações do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Habitação serão objeto de
Resoluções a serem expedidas pelo Presidente do Conselho. 

 
Capítulo IV 

DO PROCESSO ELEITORAL 

 A convocação para eleição dos Conselheiros será feita por edital e por ofício endereçado às
entidades de classe, sob protocolo e no prazo mínimo de 10 (dez) dias corridos que antecederem a
eleição. 

 O edital deverá ser afixado em logradouros públicos ou por outros meios de divulgação. 

 Do edital de convocação deverá constar local, data e abertura de prazo para registro dos
candidatos e a inscrição será feita a partir da data de publicação do edital de convocação e
terminará no dia e horário da eleição. 

Parágrafo único. O Secretário do Conselho receberá a inscrição dos candidatos, protocolando o
pedido. 

 A posse dos Conselheiros será feita após a nomeação por decreto do Prefeito e em reunião
especialmente convocada. 

 
Capítulo V 

DO PATRIMÔNIO E RECURSOS FINANCEIROS 

 A Prefeitura fornecerá condições materiais para o bom funcionamento do Conselho. 

Parágrafo único. O Conselho de Desenvolvimento Urbano e Habitação não terá patrimônio físico. 

 Os recursos financeiros serão oriundos dos Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal
e de Entidades Não Governamentais Nacionais ou Estrangeiras. 

 
Capítulo VI 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 As reuniões do Conselho estarão abertas à comunidade, porém, a participação será limitada
aos assuntos da pauta e pelo prazo definido pelo Presidente sendo que apenas os Conselheiros
terão direito a voto. 
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 O Presidente do Conselho expedirá documento de identificação aos Conselheiros. 

 Os casos omissos serão decididos em reunião do Conselho e pela maioria simples dos
Conselheiros presentes. 

 Este Regimento  Interno poderá ser modificado no todo ou em parte com a aprovação de
2/3 (dois terços) dos Conselheiros Titulares. 

Parágrafo único. O Regimento  Interno do Conselho poderá ser revisado a cada 2 (dois) anos,
podendo sofrer alterações a qualquer momento desde que apresentada com antecedência de uma
sessão ordinária para a apreciação dos conselheiros. 

 Este Regimento  Interno entrará em vigor na data de sua publicação. 

Data _____/_____/__________ 

_____________________________ 
Vice Presidente 

_____________________________ 
Secretário 

_____________________________ 
Presidente________________________________ 

 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 05/10/2018

Nota: Este texto disponibilizado não substitui o original publicado em Diário Oficial.
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