Prefeitura de Sao Jose dos Campos
- Estado de Sao Paulo -

PUBLICADO(A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICIPIO
N°. ~.'8.. de Ci:fl~.iPcXl-

DECRETO N. 19.006, DE 28 DE JANEIRO DE 2022.

Homologa o Regimento Interne do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano e do Grupe
Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento
Urbano de Sao Jose dos Campos e da outras
providencias.

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribuic;oes legais que lhe sao
conferidas pelo incise IX do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990;

Considerando o estabelecido no artigo 14 da Lei n. 10.314, de 4 de maio de 2021, que
institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano no Municipio de Sao Jose dos Campos CMDU;
Considerando o estabelecido no artigo 10 da Lei n. 10.313, de 4 de maio de 2021, que
dis poe sobre a regulamentac;ao do Fun do Municipal de Desenvolvimento Urbano- FMDU;
Considerando o que consta no Processo Administrative n. 5.076/22;

DECRETA:

Art. 1Q
Fica homologado o Regimento Interne do Conselho Municipal de
Desenvolvimento de Sao Jose dos Campos- CMDU, aprovado pelo Plenario em 12 de janeiro de 2022,
nos termos do § 1Q do artigo 11 e do artigo 14 da Lei n. 10.314, de 4 de maio de 2021, constante do
Anexo I deste Decreto.
Art. 2Q Fica homologado o Regimento Interne do Grupo Gestor do Fundo Municipal de
Desenvolvimento de Sao Jose dos Campos- FMDU, aprovado pelo Plena rio em 12 de janeiro de 2022,
nos termos do § 12 do artigo 11 da Lei n. 10.314, de 4 de maio de 2021 e do artigo 10 da Lei n. 10.313,
de 4 de maio de 2021, constante do Anexo II deste Decreto.
Art. 32 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicac;ao, revogadas as disposic;oes
em contrario.
Sao Jose dos Campos, 28 de janeiro de 2022.
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Prefeitura de Sao Jose dos Campos
- Estado de Sao Paulo -

Rona/do Jose de Andrade
Secretario Adjunto - SAJ
Secretc:kio de Apoio Jurfdico

!I

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos
vinte e oito dias do mes de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Everton meida Figueira
Departamento de Apoio Legislative
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Anexo I

REGIMENTO INTERNO
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CAPITULO I
DAS DISPOSI<,;:OES GERAIS
Art. 1Q Este regimento tem por finalidade estabelecer as normas de organizac;:ao e funcionamento do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano, nos termos da Lei nQ 10.314, de 4 de maio de 2021.
Paragrafo Unico - A expressao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e a sigla CMDU se equivalem
para efeito de referenda e comunicac;:ao no texto deste Regimento.
Art. 2QAo CMDU, de carater consu ltive e de assessoramento, compete :
I - acompanhar o planejamento e a execuc;:ao da polftica de desenvolvimento urbano do Municipio, em
especial a implementac;:ao do Plano Diretor de Desenvolvimento lntegrado;
II - zelar pela aplicac;:ao da legislac;:ao municipal relativa ao planejamento e desenvolvimento urbanoambiental;
Ill - manifestar-se sobre as propostas de alterac;:ao da legislac;ao de parcelamento, uso e ocupac;ao do solo
do Municipio;
IV- manifestar-se sobre programas, pianos e projetos de intervenc;:ao urbana;
V - sugerir o aperfeic;:oamento da legislac;:ao urbanfstica, especificando as alterac;:oes consideradas
necessarias;
VI - manifestar-se sobre a instalac;ao e funcionamento de empreendimentos sujeitos ao Estudo de
lmpacto de Vi zinhanc;a- EIV;
VII - constituir comissoes tematicas e cama ras tecnicas e especiais, quando julgar necessario para o
desempenho de suas func;:oes.

CAPfTULO II
DA ESTRUTURA E DAS COMPETENCIAS
Art. 3Q Para o cumprimento de suas atribuic;oes, o CMDU tem a seguinte estrutura :
I. Presidencia
II. Secretaria Executiva
111. Plenario

Art. 4Q

Apresidencia do CMDU, que sera atribufda ao Secretario de Urbanismo e Sustentabilidade, compete:

1 - representar o CMDU ou designar um dos representantes para represent<Ho;

II - da r posse aos representantes do CMDU;
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Ill- agendar e presidir as reunioes do CMDU;
IV- definir a pauta das reunioes do CMDU;
V- decidir no caso de empate nas deliberac;oes;
VI- resolver as questoes de ordem nas reunioes;
VII- resolver os casos omissos e praticar todos os atos necessarios para o funcionamento do CMDU;
VIII - convocar ou convidar pessoas ou representantes de entidades para participar das reunioes, sem
direito a voto; e
IX- adotar as medidas de carater urgente.
Art. S2 ASecretaria Executiva, que sera composta por servidor publico indicado pela Secretaria de Urbanismo e
Sustentabilidade, compete:
I - organizar, planejar e coordenar as atividades tecnicas e administrativas atribuidas ao CMDU;
II - fazer publicar as deliberac;oes do CMDU atraves dos meios de divulgac;ao oficialmente utilizados pela
administrac;ao municipal;
Ill - convocar as reunioes do CMDU, por determinac;ao do Presidente;
IV- assessorar as reunioes do Plenario e Camaras Tecnicas quando instaladas;
V- assessorar o Presidente em suas atribuic;oes;
VI - organizar os servic;:os de protocolo e manter o arquivo da documentac;ao relativo as atividades do
CMDU;
VII - elaborar as atas do CMDU, encaminhando-as previamente ao Plenario com no minima OS (cinco) dias
uteis de antecedencia da reuniao ordinaria, para aprovac;ao;
VIII - encaminhar com no minima OS (cinco) dias uteis de antecedencia toda a documentac;ao e pauta
pertinente

a reuniao ordinaria do CMDU a ser realizada.

Art. 62 0 Plenario sera formado pelos representantes das entidades relacionadas no art. 12 da lei n2 10.314, de 4
de maio de 2021, cabendo discutir e votar as materias submetidas ao CMDU.
Art. 72 Os representantes das entidades que compoem o Plenario serao denominados de Conselheiros e
poderao:
1 - prestar apoio ao Presidente e

aSecretaria Executiva do CMDU no cumprimento de suas atribuic;oes;

11 - deliberar sobre assuntos que, justificadamente, constem da pauta e que devam ser objeto de
discussao, bern como requerer preferencia para o exame de materias urgentes;
Ill- representar o CMDU quando designado pelo seu Presidente;
IV- requerer a convocac;ao de reunioes extraordinarias do CMDU para discussao de assuntos urgentes;
V - solicitar diligencia ou pedido de vistas em processos que nao estejam suficientemente instruidos;
VI- propor, ao Presidente, a criac;ao, quando necessaria, de comissoes tematicas e camaras tecnicas;
VII- propor alterac;oes do Regimento lnterno do CMDU .

CAPfTULO Ill
DAS REUNIOES
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Art. 8° 0 CMDU reunir-se-a ordinariamente, de forma periodica, e extraordinariamente, sempre que necessario,
por convocac;:ao do seu Presidente, ou da maioria absoluta de seus representantes.
§ 1Q 0 Presidente procedera

a convocac;:ao dos integrantes com antecedencia de no minimo s (cinco) dias

uteis, para as reunioes ordinarias, e de 48 (quarenta e oito) horas, para as extraord inarias.
§ 2Q 0 CMDU devera aprovar anua lmente calendario com as datas das reunioes ordinarias, devendo ser

comunicado, por escrito ou por via eletr6nica, a todos os Conselheiros e suas eventuais alterac;:oes devem ser
comunicadas, do mesmo modo, com no minimo 72 (setenta e duas) horas de antecedencia.
§

3Q Todas as comunicac;:oes

internas necessarias ao born funcionamento do CMDU serao,

preferencialmente, feitas por meio eletr6nico.
§ 4Q As Entidades deverao manter o cadastro de seus representantes atualizados junto

a Secretaria

Executiva, em especial os numeros de telefones e enderec;:o eletronico para contato.
Art. 9Q As reunioes ocorrerao em dias uteis e preferencialmente em datas nao conflitantes com feriados.
Art. 10 - As reunioes do CMDU realizar-se-ao, em primeira chamada, somente com a presenc;:a de mais de SO%
(cinquenta por cento) dos membros com direito a voto.
§ 1Q Caso nao atingido o numero minimo estabelecido pelo caput, em segunda chamada, a reuniao

realizar-se-a independentemente do numero de presentes.
§ 2Q As deliberac;:oes do CMDU somente ocorrerao com a presenc;:a de mais de 50% (cinquenta por cento)

dos membros com direito a voto.
Art. 11 -As reunioes do CMDU sao publicas podendo se manifestar qualquer cidadao apes a manifestac;:ao dos
Conselheiros.
§ 1Q Os cidadaos que desejarem se manifestar durante as reunioes do CMDU deverao fazer inscric;:ao

previa, identificando-se junto

a coordenac;:ao do plena rio, nos primeiros 30 minutos depois de iniciada a reuniao,

devendo esta informac;:ao ser anunciada pela Presidencia no infcio de cada reuniao.
§ 2Q Havendo numero expressive de inscric;:oes de cidadaos ao CMDU,e com o proposito exclusive de

garantir tempo suficiente para as discussoes e deliberac;:oes do plenario durante as reunioes do CMDU, o
Presidente, no ato da reuniao e com aprovac;:ao do plenario, podera delimitar o tempo para estas manifestac;:oes,
desde queassegurado o prazo minimo de 30 minutes para o conjunto das intervenc;:oes.
§ 3Q Visando manter a ordem das reunioes, desde que devidamente justificado, o Presidente do CMDU

podera limitar o tempo de manifestac;:ao, inclusive de Conselheiros.
Art. 12 -A reuniao do CMDU seguira os temas pautados na convocac;:ao da reuniao e podendo ser tratados em
ordem distinta desde que aprovado pelo Plenario.
§ 1Q -A discussao ou a votac;:ao dos temas pautados para a reuniao poderao ser adiados por deliberac;:ao

do Plena rio devendo se estabelecer o prazo de adiamento.
§ 20 - 0

Prcsidcntc decidira as qucstoes de ordem e dirigira a discussao

Q

a

vota~ao,

podendo, com

anuencia do Plenario e a bern da efetividade dos trabalhos, limitar o numero de intervenc;:oes facultadas a cada
Conselheiro, bern como a respectiva durac;:ao.
§ 3Q - Havendo tema relevante ao CMDU ou situac;:ao emergencial relacionada as atribuic;:oes deste
Conselho, que nao tenha sido constada em pauta, o Conselheiro interessado podera requerer

a Presidencia, no

inicio da reuniao, sua apreciac;:ao junto ao CMDU, devendo esta inclusao na pauta ser aprovada elos pr:
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Art. 13 - As minutas das atas de reunioes serao encaminhadas aos Conselheiros, preferencialmente por meio
eletronico, para conhecimento e eventuais corre!;6es.
Art. 14- As atas das reunioes serao objeto de aprova!;ao pelo Plenario e serao posteriormente digitalizadas e
disponibil izadas.
Art. 15 - 0 nao comparecimento, sem justificativa formal documentada, do Conselheiro Titular e de seu
suplente a 03 (tres) reunioes consecutivas ou a OS (cinco) alternadas durante o perfodo de 12 (doze) meses
consecutivos, implicara na exclusao da entidade da composi!;ao do CMDU.
§ 1Q - A respectiva vaga podera ser preenchida por outra entidade do mesmo seguimento mediante

aprova!;ao do Plenario para completar o mandato da entidade exclufda.
§ 2Q - A entidade representada sera devidamente notificada da exclusao e somente podera retornar

a

composi!;ao do CMDU por meio de participa!;ao de novo chamamento publico para composi!;ao do Conselho .

CAPfTULO IV
DAS CAMARAS TECNICAS
Art. 16 - 0 CMDU podera instituir Camaras Tecnicas, por delibera!;ao do Plenario para apoio tecnico em
assuntos espedficos.
§ 1Q As Camaras Tecnicas deverao ser criadas com objetivos espedficos e por tempo determinado

estabelecido no ato de sua cria!;ao, podendo ser prorrogada sua existencia desde que devidamente justificada e
aprovada pelo Plenario.
§ 2Q As Camaras Tecnicas deverao expor seus trabalhos e conclusoes pa ra conhecimento, analise e

eventual delibera!;aO ao Plenario do CMDU .
Art. 17- As Camaras Tecnicas serao constitufdas e aprovadas pelo Plenario e contarao cada uma com no mfnimo
3 (tres) e no maximo 6 (seis) membros, sendo um deles defin ido como Coordenador.
§ 12 Poderao participar das Camaras Tecnicas tecnicos externos ao CMDU desde que devidamente

aprovados pelo Plenario.
§ 2Q As reunioes das Camaras Tecnicas serao convocadas pelos seus respectivos coordenadores ou pelo

Presidente do CMDU.

CAPITULOV
DAS DISPOSI<;OES FINAlS
Art. 18- Este Regimento lnterno podera ser modificado pelo CMDU, mediante apresenta!;ao de proposta que o
altere, assinada por, no mlnimo, 1/3 (um ter!;o) dos Conselheiros.
§ lQ A proposta de altera!;ao deste Regimento lnterno sera distribufda aos Conselheiros para exame e
proposi!;aO de emendas com a antecedencia mfnima de 30 (trinta) dias da reuniao em que sera submetida ao
Plena rio.
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§ 22 A reuniao para altera!;ao do Regimento lnterno devera ter quorum de 2/3 dos membros do Plenario,

com direito a voto, sendo que a aprova!;ao se dara por maio ria simples dos membros votantes presentes.
Art. 19 - Os casos omissos em rela!;ao ao presente Regimento lnterno serao deliberados e solucionados pelo
Plenario do CMDU.
Art. 20- Este Regimento lnterno entra em vigor na data de sua aprova!;ao pela maioria absoluta dos membros
do CMDU e tera sua publica!;ao nos termos estabelecidos pela legisla!;ao em vigor.
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Anexo II
DO REGIMENTO INTERNO
GRUPO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Art. 1Q Este Regimento lnterno tem por finalidade estabelecer as normas de organiza~;:ao e funcionamento do
Grupo Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, nos termos da Lei nQ 10.313, de 4 de maio de
2021
Paragrafo Unico- A expressao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e a sigla FMDU se equivalem
para efeito de referenda e comunica<;ao no texto deste Regimento lnterno.
Art. 2Q Constituem receitas do FMDU :
I- dota<;oes do Or<;amento do Municipio;
II - contrapartidas referentes

aOutorga Onerosa do Direito de Construir;

Ill- quaisquer outros recursos ou rendas que lhe sejam destinados;
IV- recursos direcionados provenientes de doa~;:oes, emprestimos e outras opera~;:oes financeiras;
V- rendas provenientes de aplica~;:ao de seus pr6prios recursos;
VI - recursos provenientes da aplica~;:ao das penalidades previstas na Lei Complementar n. 612, de 2018 e
na Lei Complementar nQ 623, de 2019;
VII - recursos proven ientes das med idas exigidas no ambito da analise do Estudo de lmpacto de Vizinhan~;:a
- EIV, definidas na Lei Complementar n. 631, de 2020;
VIII - contribui~;:oes, subven~;:oes, transferencias e auxflios da Uniao, do Estado, do Municipio e das
respectivas autarquias, empresas publicas, sociedades de economia mista ou funda<;oes, destinados ao
Desenvolvimento Urbano;
IX - recursos provenientes de convenios, contratos, cons6rcios ou acordos em geral celebrados pelo
Municipio de Sao Jose dos Campos com quaisquer institui~;:oes ou entidades, publicas ou privadas, destinados ao
FMDU.
Art. 3Q Os recursos do FMDU serao aplicados com base nos objetivos, diretrizes, pianos, programas e projetos
urbanfsticos e ambientais integrantes ou decorrentes do Plano Diretor de Desenvolvimento lntegrado do
Municipio de Sao Jose dos Campos, nas seguintes finalidades admitidas pelos incisos do art. 26 da Lei Federal n2
10.257, de 10 de julho de 2001:
I- regulariza~;:ao fundiaria;
II- execu~ao de programas e projetos habitacionais de interesse social;
Ill- constitui~;:ao de reserva fundiaria;
IV- ordenamento e direcionamento da expansao urbana;
V- implanta.;ao de equipa m entos urbanos e comu nita rios;

VI- cria<;ao de

espa~;:os

publicos de lazer e areas verdes;

VII- cria~;:ao de unidades de conserva<;ao ou prote<;ao de outras areas de interesse ambiental;
VIII- prote~;:ao de areas de interesse hist6rico, cu ltural ou paisagfstico;
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Art. 4Q 0 Grupo Gestor do FMDU, presidido pelo Secretario de Urbanismo e Sustentabilidade, sera composto por
tres representantes do Poder Executive e tres representantes indicados pelo Plenario do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano- CMDU, representando a Sociedade Civil.
Art. SQ Cabera ao Grupo Gestor do FMDU:
I- avaliar e habilitar projetos para utilizac;ao dos recursos em conformidade como art. 3Q deste Decreta;
II- acompanhar a entrada e aplicac;ao financeira dos recursos;
Ill - acompanhar a execuc;ao de projetos e a prestac;ao de contas fe itas pela Secretaria de Urbanismo e
Sustentabilidade.
Art. 6Q A durac;ao do mandata do Grupo Gestor do FMDU sera de dois anos, permitida a sua reconduc;ao por
uma (mica vez.
Art. 7Q 0 Grupo Gestor do FMDU reunir-se-a ordinariamente a pelo menos cada 3 (tres} meses e,
extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente.
§ 1Q A convocac;ao das reunioes ordinarias ocorrera com um prazo de antecedencia de, no mfnimo, OS (cinco}

dias uteis, enquanto a das reunioes extraordinarias com um prazo de 2 (tres} dias uteis.
§ 2Q A convocac;ao pelo Presidente sera acompanhada da pauta da reuniao .
§ 3Q Os assuntos considerados urgentes a criteria do Presidente, que dependem de deliberac;ao imediata,

poderao ser tratados em reuniao independentemente de constar em pauta .
Art. 8Q As decisoes do Grupo Gestor do FMDU serao tomadas por maioria simples dos membros presentes,
cabendo ao Presidente o voto de desempate.
Art. 9Q As deliberac;oes do Grupo Gestor do FMDU serao enviadas ao CMDU para deliberac;ao do Plena rio.
Art. 10- Os casas nao previstos neste Regimento serao decididos pelo Plenario do CMDU .
Art. 11 - Este Regimento lnterno entrara em vigor na data de sua aprovac;ao.
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