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DECRETO Nº 2.957, 

DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022  

 

APROVA O REGIMENTO INTERNO DO 

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA 

CIDADE – CDC, INSTITUÍDO PELA LEI 

MUNICIPAL 2.417, DE 02 DE JUNHO DE 2021, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito de Iguape (SP), no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica aprovado, nos termos do Anexo Único deste Decreto, o Regimento Interno do 

Conselho de Desenvolvimento da Cidade – CDC, instituído pela Lei municipal 2.417, de 02 

de junho de 2021.  

Parágrafo único - As alterações posteriores do Regimento Interno ora aprovado deverão ser 

procedidas pelo Conselho de Desenvolvimento da Cidade - CDC, em conformidade com o 

previsto na Lei municipal 2.417, de 02 de junho de 2021, e sua regulamentação.  

Art. 2.º - Este decreto entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAPE – ESTÂNCIA 

BALNEÁRIA, DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

 PREFEITO  
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ANEXO ÚNICO 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA 

CIDADE – CDC 

TÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO 

Art. 1.º - O Conselho de Desenvolvimento da Cidade, órgão que poderá ser denominado pela 

sigla “CDC”, com competência, atribuições, funcionamento e composição conferidas pela 

Lei municipal 2.417, de 02 de junho de 2021, tem a seguinte estrutura: 

I - Plenário; 

II - Comissões Especiais; 

III – Equipe Técnica de Assessoramento.  

Parágrafo único - São atribuições do CDC: 

I - acompanhar e fiscalizar a implementação de ações, planos e projetos relacionados às 

políticas de desenvolvimento urbano, em especial as de urbanização, habitação, 

regularização fundiária, zoneamento, uso e ocupação do solo sustentável e mobilidade; 

II  - monitorar o cumprimento de metas e indicadores previstos em leis, planos e projetos 

relacionados ao desenvolvimento urbano;  

III - propor diretrizes, ações, instrumentos e normas relacionadas ao desenvolvimento 

urbano; 

IV - pronunciar-se, emitir pareceres e prestar informações sobre assuntos relacionados ao 

desenvolvimento urbano; 

V - zelar pela integração das políticas setoriais; 
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VI - convocar, organizar e coordenar, juntamente com o Poder Público, reuniões públicas 

para discussão de diretrizes, ações, planos e projetos de interesse ao desenvolvimento 

urbano;   

VII - estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e controle 

social, visando a fortalecer o desenvolvimento urbano sustentável e participativo;  

VIII - elaborar e aprovar seu regimento interno. 

TÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO CDC 

CAPÍTULO I 

DOS CONSELHEIROS 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 2.º - O CDC será constituído por 13 (treze) membros titulares, com representação do 

Poder Público e da Sociedade Civil, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, na seguinte 

proporção: 

I – 7 (sete) representantes do Poder Público Municipal, sendo:  

a) 1 (um) representante do Departamento de Desenvolvimento Sustentável; 

b) 1 (um) representante do Departamento de Planejamento; 

c) 1 (um) representante do Departamento de Obras e Serviços Públicos; 

d) 1 (um) representante do Departamento da Justiça e Cidadania; 

e) 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Município; 



 

Avenida Adhemar de Barros, 1070. Iguape-SP– CEP 11920-000 - Fone (13) 3848-6810 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE  
-  Estância Balneária  

  

 

 

f) 1 (um) representante do Departamento de Turismo; 

g) 1 (um) representante do Departamento de Cultura e Eventos. 

II - 6 (seis) representantes da comunidade, sendo: 

a) 1 (um) representante de um dos bairros da zona urbana; 

b) 1 (um) representante de um dos bairros da zona rural; 

c) 2 (dois) representantes de entidades técnicas ou de ensino e pesquisa com atuação nas 

áreas de planejamento e desenvolvimento sustentável.  

d) 1 (um) representante de associação ou entidade empresarial; 

e) 1 (um) representante de órgão de defesa e proteção do patrimônio histórico da União ou 

do Estado de São Paulo.  

§ 1º - O mandato de Conselheiro ou Suplente de Conselheiro do CDC será de 2 (dois) anos, 

permitida sua recondução por igual período. 

§ 2º - Para cada membro titular haverá um membro de suplência, que o substituirá em seus 

impedimentos temporários e o sucederá no caso de vacância. 

§ 3º - Os representantes previstos no inciso I deste artigo serão indicados pelo Prefeito 

Municipal e poderão ser substituídos a qualquer tempo. 

§ 4º - Os representantes previstos no inciso II artigo serão escolhidos pelo Prefeito Municipal 

entre pessoas arroladas em listas elaboradas pelas associações de bairros e pelas entidades 

técnicas ou de ensino e pesquisa com atuação nas áreas de planejamento e desenvolvimento 

sustentável.  

§ 5º - A participação dos membros titulares e suplentes no CDC será voluntária, não 

incidindo remuneração específica. 
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§ 6º - Aos membros titulares e seus respectivos suplentes, enquanto no exercício da função 

no CDC compete respectivamente o tratamento de Conselheiros e Suplentes de 

Conselheiros. 

§ 7º - Consideram-se impedidos os membros do CDC: 

I - que tenham interesse econômico ou financeiro na realização dos projetos ou assunto em 

apreciação pelo órgão, por si, por seu cônjuge ou por parente consanguíneo ou afim, em linha 

reta ou na colateral até o terceiro grau; 

II - que tenham vínculo, ou cujo vínculo tenha cessado há menos de 2 (dois) anos, como 

sócio, presidente, diretor, conselheiro ou empregado, com empresa ou sociedade interessada 

na realização de projeto ou proposta em discussão pelo órgão. 

§ 8º - O membro do CDC também poderá declarar-se impedido por motivo íntimo, não sendo 

obrigado a declinar os motivos. 

§ 9º - Também é vedado ao membro do CDC valer-se de informação sobre processo ou 

assunto de seu conhecimento por força da função de Conselheiro, ainda não divulgados para 

obter vantagem de qualquer natureza, para si ou para outrem. 

Seção II 

Do Compromisso, da Posse e do Exercício 

Art. 3.º - O Conselheiro tomará posse em reunião do Plenário, prestando compromisso de 

desempenhar com retidão os deveres do cargo, considerando-se, desde esse momento, no 

exercício de suas funções. 

Art. 4.º - O prazo para a posse do Conselheiro será de 15 (quinze) dias consecutivos, contados 

da publicação do ato de nomeação, prorrogável por igual período, mediante solicitação 

escrita do interessado, desde que deferido pelo Prefeito. 
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Parágrafo único – A primeira composição do CDC será empossada em sessão solene 

presidida pelo Prefeito.  

Seção III 

Das Substituições 

Art. 5.º - O Presidente será substituído em suas ausências ou impedimentos, pelo Secretário 

Executivo, e na ausência deste pelo Conselheiro indicado. 

Art. 6.º - A designação para substituir os Conselheiros titulares, nos casos de ausência, 

impedimento e vacância, será imediata independente de qualquer formalização pelos 

Conselheiros Suplentes. 

Parágrafo único - As entidades representadas no Conselho poderão, a qualquer tempo, 

substituir os membros designados, oficiando ao Presidente. 

CAPÍTULO II 

DAS COMISSÕES ESPECIAIS 

Art. 7.º - Cada comissão especial será composta de no mínimo de três membros e no máximo 

sete, inclusive o seu Coordenador.  

Art. 8.º - Competirá ao Presidente do Conselho, após consulta ao Plenário, a designação dos 

membros das Comissões Especiais. 

CAPÍTULO III 

DA EQUIPE TÉCNICA DE ASSESSORAMENTO 

Art. 9º - Compete à Equipe Técnica de Assessoramento: 

I - fornecer o apoio técnico e administrativo necessário ao exercício das competências do 

CDC; 
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II - prestar assistência direta aos membros do CDC; 

III - acompanhar a implementação das deliberações e diretrizes fixadas pelo CDC; 

IV - orientar os órgãos municipais e entidades privadas interessadas no encaminhamento de 

propostas à apreciação do CDC; 

V - exercer outras atividades a ela atribuídas pelo Presidente do CDC. 

Art. 10 - A Equipe Técnica de Assessoramento será composta por servidores do quadro de 

pessoal da Prefeitura do Município de Iguape solicitados pela Presidência do CDC e 

nomeados pelo Prefeito 

Parágrafo único – Os servidores que prestarem serviços na Equipe Técnica de 

Assessoramento poderão receber gratificação na forma da lei.  

CAPÍTULO IV 

DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE, DO SECRETÁRIO EXECUTIVO E DOS 

COORDENADORES DAS COMISSÕES ESPECIAIS 

Seção I 

Do Presidente 

Art. 11 - Ao Presidente compete: 

I - representar o Conselho; 

II - dar posse e exercício aos Conselheiros, bem como exercício aos seus suplentes; 

III - convocar as sessões do Plenário e a elas presidir, orientando os trabalhos e mantendo a 

ordem;  

IV - convocar por necessidade dos serviços, sessão extraordinária das Comissões Especiais; 

V - votar como Conselheiro; 
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VI - representar o Conselho em toda e qualquer circunstância, indicando em seu lugar 

Conselheiro que o representará em caso de impedimento;  

VII - ser voto qualificado, em caso de empate na votação de questões submetidas à aprovação 

do Plenário; 

VIII - comunicar, desde logo, ao Plenário os ofícios expedidos de informação de interesse 

geral, que receber de quaisquer órgãos ou autoridades; 

IX - submeter à decisão do Plenário qualquer questão de natureza administrativa que, ao seu 

juízo, entenda de interesse do Conselho; 

X - propor, na forma deste Regimento Interno, a criação de Comissões Especiais;  

XI - prestar informações que lhe forem pedidas pelos Poderes Públicos ou pelos 

Conselheiros; 

XII - submeter à aprovação do Plenário, as matérias de natureza administrativa da 

competência deste;  

XIII - convocar, a seu critério, Conselheiros para completar “quórum” na composição de 

Comissão Especial; 

XIV - resolver, liminarmente, sobre as omissões que se verifiquem neste Regimento Interno, 

submetendo o assunto, posteriormente, à apreciação e confirmação ou revisão do Plenário. 

Seção II 

Do Secretário Executivo 

Art. 12 - Ao Secretário Executivo compete: 

I - suceder o Presidente nos casos de ausência, impedimentos ou vacância; 

II - presidir a Comissão Especial a que pertencer; 
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III - auxiliar o Presidente no exercício de suas funções quando assim o exigir a necessidade 

dos serviços que for por aquele solicitado. 

Seção III 

Dos Coordenadores das Comissões Especiais 

Art. 13 - Aos Coordenadores das Comissões Especiais compete: 

I - convocar as reuniões da respectiva Comissão Especial, e elas coordenar, orientando os 

trabalhos e mantendo a ordem; 

II - resolver a seu prudente arbítrio, as questões de ordem; 

III  - encaminhar ao Presidente os relatórios e pareceres sobre as matérias analisadas. 

CAPÍTULO V 

DA COMPETÊNCIA DOS MEMBROS DO CDC 

Art. 14 - Aos membros do Conselho compete: 

I - comparecer às sessões do Conselho; 

II - estudar os assuntos que lhe forem submetidos, emitindo parecer; 

III - participar das discussões e deliberações do Conselho, apresentando proposições, 

requerimentos, moções e questões de ordem;  

IV - votar as proposições submetidas à deliberação do Conselho; 

V - pedir vistas de pareceres ou resoluções; 

VI - requerer urgência para discussão e votação de assuntos não incluídos na ordem do dia, 

bem como preferência nas votações e discussões de assuntos de interesse emergente; 

VII - apresentar retificações ou impugnações das atas; 
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VIII - desempenhar os encargos que lhe foram atribuídos pelo Presidente, apresentando 

competente relatório;  

IX - comunicar, previamente ao Presidente, a ausência ou a impossibilidade de comparecer 

às reuniões para os quais foi convocado. 

CAPÍTULO VI 

DAS REUNIÕES DO CDC  

Art. 15 - O CDC reunir-se-á em sessão ordinária seis vezes por ano, sempre nos meses 

indicados numericamente por números pares, presente a maioria simples de seus membros. 

§ 1.º - Não havendo “quorum” para início dos trabalhos, a sessão será iniciada trinta minutos 

após o horário marcado, com qualquer número de membros. 

§ 2.º - O CDC poderá reunir-se em sessão extraordinária, sempre que convocado pelo seu 

Presidente, ou por no mínimo metade de seus membros titulares.  

§ 3º - O Presidente do CDC poderá, justificadamente, dispensar a realização de reunião 

ordinária ou convocar reunião extraordinária, sempre que julgar necessário ou após 

solicitação de qualquer um dos membros efetivos mencionados neste Regimento Interno. 

§ 4º - Os avisos de convocação para as reuniões do CDC indicarão detalhadamente a ordem 

do dia e serão entregues aos membros com antecedência mínima necessária, acompanhados 

da documentação e informações relativas à matéria a ser apreciada. 

§ 5º - Das reuniões para examinar projetos, poderão participar vereador, na qualidade de 

membro eventual e sem direito a voto, mas podendo fazer uso da palavra nos debates. 

Art. 16 - O CDC será secretariado por um servidor público municipal, com as seguintes 

atribuições:  

I - convocar, organizar a ordem do dia e assessorar as reuniões do Plenário e das Comissões 

Especiais, cumprindo e fazendo cumprir este regimento; 
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II - adotar todas as medidas necessárias ao funcionamento do CDC, além de fazer executar 

e dar encaminhamento às deliberações, sugestões e propostas do Plenário; 

III - providenciar as publicações no Diário Oficial do Município, das convocações do 

Conselho para as sessões plenárias. 

Parágrafo único – O servidor público designado secretário do CDC poderá perceber 

gratificação na forma prevista em lei.  

Art. 17 – Também poderão participar das sessões do Conselho, além dos Conselheiros 

Titulares, os Conselheiros Suplentes.  

Parágrafo único - O Conselheiro Suplente, na presença do Conselheiro Titular não terá 

direito a voto, podendo manifestar-se se assim o desejar.  

Art. 18 - As reuniões serão abertas ao público, sendo vedada interferência nos trabalhos. 

Art. 19 - A ordem dos trabalhos do Conselho será a seguinte: 

I - leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior; 

II - expediente; 

III - ordem do dia; 

IV - assuntos gerais. 

§ 1.º - O expediente destina-se à leitura da correspondência recebida e de outros documentos. 

§ 2.º - A leitura da ata poderá ser dispensada pelo plenário, quando sua cópia tiver sido 

distribuída aos membros do Conselho. 

Art. 20 - A votação poderá ser simbólica ou nominal. 

Art. 21 - Não poderá haver voto por delegação. 

Art. 22 - As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples. 
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CAPÍTULO VII 

DAS ATAS 

Art. 23 - As decisões e o resumo das ocorrências verificadas nas reuniões do Conselho serão 

registradas em ata.  

§ 1.º - As atas deverão ser escritas seguidamente, sem rasuras ou emendas. 

§ 2.º - As atas serão subscritas pelo Presidente do Conselho e por todos os presentes à 

reunião. 

Art. 24 - As atas deverão conter: 

I - dia, mês, ano, local e hora da abertura e encerramento da reunião; 

II - o nome do Presidente ou seu substituto legal; 

III - os nomes dos membros que compareceram à reunião, bem como o registro dos eventuais 

convidados; 

IV - o registro dos fatos ocorridos, dos assuntos tratados e dos pareceres, mencionando-se 

sempre a natureza dos estudos efetuados; 

V- a ata da sessão anterior será discutida e retificada quando necessário. 

Art. 25 - As atas serão registradas em livro próprio, cuja responsabilidade de guarda é do 

Secretário Executivo do Conselho. 

CAPÍTULO VIII 

DAS AUSÊNCIAS DOS CONSELHEIROS 

Art. 26 - A entidade cujo representante faltar a três reuniões consecutivas ou seis alternadas 

deverá substituí-lo para que possa estar devidamente representada até o final do mandato. 



 

Avenida Adhemar de Barros, 1070. Iguape-SP– CEP 11920-000 - Fone (13) 3848-6810 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE  
-  Estância Balneária  

  

 

 

Parágrafo único - Após a segunda falta consecutiva ou quarta alternada, a entidade será 

comunicada sobre a iminente substituição do Conselheiro. 

TÍTULO III 

DAS DISPÕSIÇÕES FINAIS 

Art. 27 - Os casos omissos e as dúvidas a respeito da interpretação ou aplicação do presente 

regimento serão resolvidos pelo Presidente do Conselho.  

Parágrafo único - As decisões sobre a interpretação, aplicação e casos omissos, serão 

registrados em ata, passando a constituir precedentes que deverão ser observados. 

Art. 28 - Este regimento poderá ser alterado mediante proposta de qualquer membro do 

Conselho, desde que aprovada por maioria absoluta de seus membros e ratificada pelo 

Prefeito Municipal.  

Art. 29 - O presente Regimento entra em vigor na data da publicação do Decreto que o 

aprovar, no Diário Oficial do Município. 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAPE – ESTÂNCIA 

BALNEÁRIA, DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

 PREFEITO  

 

 

 

 

 

 

 

 


