
PR.EIlEITURA

MARITUBA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N'363. DE 05 DE AGOSTO DE 2019

"APROVÁ O REGULAMENTO
INTERNO DO CONSELHO GESTOR
DO FANDO MUNICIPAL DE
HÁBTTÁÇ,4O DE INTERESSE
SOCIAL DE MÁRITT]BÁ/PA, E DÁ
OATRAS PROWDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Marituba/PA, no uso das suas atribuições conferidas pelo

artigo 90, XX da Lei Orgânica Municipal; nos tennos das Leis Municipais n"s 217 D009 e
21s2010.

DECRETA:

Art. 1o Fica aprovado o Regirnento Interno do Conselho Gestor do Fundo Muricipal de

Habitaçãc de Interçsse Social de lr4aritutr#PA, parte integrante e ânexa âo presente Deereta.

Afi. 2'Este Decreto entrará em vigor na daÍa de sua assinatura, revogadas as disposições em

contrário, e anuladcs todos os atos realizados anterionnente à vigência deste Deereto.

Marin"rba/PA,0s de Agosta de20Í9,

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

ruÁruo sr,

Assinado e registrado na Secretaria Municipal de Adrninistração em 05 de agosto de 2019.

L!]ZTNETDg NA, ,ENTA I}E FARIA

Sccretúriu ilÍ utticipul de .4dministruçiiu
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PARTE INTEGRANTE E ANEXÀ AO DECRETO N'36312019

REGULAI}IBNTO INTERNO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MT]NICIPÁL
DE FI.,IBITÉ!ÇÃO DE TNTERESSE SOCIAL DF. §rAR.ITUB,rypÀ, ${STITUÍDO
PELÂ LEI MUHICIPÁ.L N" 217, DE 2S DE NOYEMBRO DE 2009.

CAPiTTiLO I

í}CI Cf}I.{SãI,E{O +ESTOR DO FUNDO MTIiYICIPAL DE I{1TBT?AÇÃO NE
INTERESSE SOCIAL DE MARTTUBAIPA

SeçÍio I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. lo O presente Regulameflto Interno disciplina a composição, as atribuições, o
funcionamento e as atividades do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de

Interesse Social do Município de Marituba/PA, cumprindo cout o disposto na Lei Municipal
n" 235i2410.

Art. 2o O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social do
Município de lvlaritubaiPA tem caráter deliberativo, tendo collo objetivo básico a

formulação, o estabelecimento, o acompanhamento, o controle e a avaliação da Política
Iv{unicipal da Habitação de InÊeresse Social.

Seção II

BA COMPOSIÇÃO, }AS ATRI§UIÇÕES, DO FUNCTONÀMENTO E DAS
ÀTIVIDÂI}E§ DO CONSELHÜ Gg§TOR DG FTJNBO MUNICIPÀL T}E

HABITAÇÃO OT INTERESSE SOCIAL DE MÂRITUBAJPA

Art. 3o O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social do
Município de MaritubalPA, em conformidade corn a Lei Muruicipal n' 23512010, será

coülposto por representantes de entidades púbiica e privada, nos seguirtes teffilos:

a) Quatro Íepresertântes do Poder Público Municipal, sendo:

I - Um representante titular e run suplente da Secretaria lr{uniçipal de Habitação - SEHAB;

II - Um representante titular e trm suplente da Seçretaria Muaicipal de Meio Ambiente -
SEMA;
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iII * Um representante titular e um suplente da

Desenvolvimonto {Jrbano - SEIDUR; e

Secretaja Municipal de Infraestnrtura e

iV - Um representarite tirrilar e um supleate da Secretaíia Municipal de Orçamento e Fiaanças

- SEOF.

b) Quatro repÍesentaútes titulares e quafto suplentes da §ociedade Civil organizada,

devidamente legalizadas.

§ 1o Para cada conselheiro titular coresponderá um suplente, oriundo da mesma categoria

representativa.

§ 2" Caberá ao conselheiro suplente, sústituir o titular em sua ausência deüda e

antecipadamente justifi eada.

§ 3" A indicação dos membros do conselho, representantes da comunidade, será feita pelas

organizações ou entidades a que pertencem.

§ 4" O maadatc dos membros do ccnselho será exercidc gratuitamente, Êcando

expressamente proibida a concessão de qiralquer tipo de remureração, vantagem ou beneficio

de natureza pecuniária.

Afi. 4o São atribuiçÕes do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse

Social do h{unicípio de MaritubalPA:

I - Propor diretrizes, instrtunentos, nonnas e prioridades da polÍtica habitacional, assim como
participar do processo de elaboração e implementação dos planos e pro$amas da polÍtica
habitacional e gerir o Ftmdo Municipal de Habitação de lnteresse Social do Município de

tufaritubalPA;

II - Deliberar, acompanhar e avaliar as gestôes econômicas, sociais e firanceiras dos recursos

e o desempenho dos pÍogramas e projetos aprovados pelo Conselho;

IIi - Aconrpanhat a aplicação rios recursos oriundos dos Govemos Federal, Estaduai e

Municipal,

IV - Constituir comitês técnicos, gtrrpos de trabalhos específicos, comissões especiais,
temporárias ou permanentes, quando julgar necessário para o desernpeúo de suas fi"u:ções;

V - Estimular a participação e o conffole popular na implementação da política habitacional;

r
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Vl - Possibilitar ampla informação à população e às instituições públicas e privadas sobre

temas e questões atinentes à política habitacional;

ViI - Estabelecer diretrizes e criterios de alocação dos recrirscs do Fundo lt'{tmicipal de

Habitação de Interesse Social do Município de Marituba/PA;

VIII - Dirimir dúvidas quanto à aplicação das diretrizes e noflnas relativas ao Fundo

Municipal de Habitação de Interesse Social do Mtmicípio de Marittúa/PA;

IX - Deiiberar sobre as contas e aproyar orçâmentos e planos de aplicação e metas do Fundo

Mturicipal de Habitação de Interesse Social do Município de MaritribalPA;

Art. 5o São atribuições dos membros do Conselho Gestor do Purdo Municipal de Habitação

de Interesse Social do F"{urricípio de }vlarif*bal?A:

I - Participar de todas as discussões e deliberaçÕes de Conselho;

II - Votar as proposições súrnetidas à deliberação do Conselhc;

III - Apresentar proposições, requerimentos e questões de ordem;

IV - Comparecer às reuniões na hora prefixada;

V - Desempenhar as flroçõos para quais fçr designado;

VI - Relatar os assuntos que lhe foram distribuídos pelo Presidente;

ViI - Obedecer às nofinas regimentais;

VIII - Assinar as atas de reuniões do Conselho;

IX - Apresentar retificações ou impugnações das úas;

X - Justiflçar sgu voto, quando for o caso; e,

XI - Apresentar à apreciação dc Conssllio quaisquer assuntos relacionados com suas

affibuições.

§ 1" Será destiruído, automaticamente. o conselheiro que deixar de comparecer a 03 (três)

reuniÕes ordinárias consecutivas sem j ustifi cati va.

W
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§ 2" As justiücatívas de ausências deverão ser encaminhadas por escrito para a Secretaria

Municipal de Habitação no prÍIzo de 02 (dois) dias irteis de antecedência.

Art. 6o O Canselho Gestor do Frindc lr{unicipal de Habitação de Interesse Social do

MunicÍpio de Marituba/PA escolherá entre seus membros a N{esa Diretora, composta por:

I - Representalte da Seçretaria Mwricipal de Habitação, na qualidade de Presidente;

II - Vice-Presidente;

III - Secretário (a).

Art. 7o O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitaçâo de Interesse Social do

M;-rnicipic de Marituba/PA sará presidido pelo repressntaÍrte da Secretada Municipal de

Habitação, competindo-lhe :

I - Representar' legalmente o Conselho;

II - C*nvoçar e presidir as rerniões ordinárias e çxtraordinánas do eonselho;

III - Cumprir e fazer ctunprir seu Regulamento Interno;

IV * Dirigir e coordenar as atividades do Conselho, determinando providências necessárias ao

seu pleno desempenhc;

V - Promover ou praticar atos de gestão administrativa, necessários ao desempenho das

atividades do conselho;

VI- Soliçitar a elaboração do ostudo§, infonnações e posieioÊamente sobrç temas do
relevante interesse púúlico;

VII - Emitir voto de desempate,

VIII - Na ausência ou impedimento do Presidente do Conselho Gestor em exercer suas

frmções, o (a) Vice-Presidente responderápelo (a) mesmc (a).

Art. 8o São atribuições do ía) Vice-Presideote:

I - Substituir o presidente nas suas ansências ou impedimentos;

II - Participar das discussões e votações nas sessões plenárias;

r
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III - Assinar documentos afins.

Art. 9o São atribuições do (a) Secretário (a).

I - Secretariar as reuriões do Conselho Gestor;

II - Lawar as atas, fazer sua leitura;

III - Recolher as proposições apresentadas pelos membros do Conselho Gestor;

IV - Anotar os resultados das votações e das proposições apresentadas;

V - Distribuir aos membros do Conselho Gestor as pautas 64s lsrrniõ€s, os convites

c-omunicação.

CAPÍTULO II

DO CADA§TRAMENTO, DA ELEIÇ'ÃO, DO MANDATO E DAS REUNIÕES

Seção I

DO CADASTRAMENTO

Art. 9' A Secretaria Mturicipal de Habitação efetuará o cadastramento e qualificação
dos segmentos indiçados no aft. 3o, "b", deste Regrrlamento, para tal deverão ser apresentados

os seguintes docnmentos como critérios e requisitos básicos:

l - Ata de Fundação da Instituição (registrada) ou Estafuto Social ou Regimento lnterno
(registrado);

II - Ata atualizada da úrltirna eleição do Conselho Deliberativo (registrada);

III - Oficio da Instituição informando o representante legal e seu respectivo suplente,
contendo: nolne completo, cargo ou função, çédda de identidade - RG, cadastro de Pessoa

Física - CPF. endereço, telefone de contato e e*nail;

IV - Cópia sirnples dos documeffos supracitados dos represenrantes;

tri - Copia sirnples do Cadastro Nacional de Pessoa.lurídica - CNPJ.

r#
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§eção II

DA ELErÇÃO

Art. 10 A eleição dos representantes mencionados no art. 3o, "b'-', deste Regrrlarnento, apos

eadastrados, será em assembleia, especialÍnente convocada paÍâ este fim.

Art. 11 A eleição mencionada no artigo anterior será classificatória. passando a compor o

Conselho Gcstor os mais votad*s, por categoria.

Art. 12 Os msÍnbros citados no art. 3o, "â", deste Regulamento, serão indicados pelo Prefeito

Municipal de Marituba/PA.

Seção III

DO MÀNDATO

Art. 13 O mandato dos membros do Conselho Gestor será de 03 (três) anos, sendo permitida

uma reel-eição çonsççutiva.

§eção IV

DAS REUNIÕES

Art. 14 G Conselho Gestor do Funda Municipal de Habitação de Interesse Social do

Mturicípio de Marituba/PA é órgão de deliberação piena e conclusiva, configurado pela

retmião ordinária de seus membros, que deverâ ser convocada, trímesffalmente, conforme este

Regulamento.

§ 1" Âs reuniões extraordinárias poderão ser Çonvccadas pelo (a) Presidente do Conselho ou

com a anuência da maioria absoluta dos conselheiros e por motivos fundamentados, com
antecedência minima de 48 horas.

§ 2o Caso a (a) Presidente do Conselho *ão convoque as reriniões exffaordi*árias nos prazos

estabelecidos neste Regrúamento, estas poderâo ser convocadas por requerimento de, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais run de seus membros, ou seja, a maioria simples.

Art. 15 As reuniões do Conselho Gestor instalar-se-ão com um quórurn mínimo de 1/3 (um

terço) de seus integrantes com direito a vcto.

r
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§ 1" As reuniÕes serão iniciadas no horário determinado, com tolerância máxima de 15

(quinze) minutos para início da reunião.

§ 2" G membro titular terá direito a um vcto, não se admitindo voto por escrito ou prccuraçãa.

§ 3" O suplente assumirá, com direito a voto, se o seu titular não comparecer após i5 (quinze)

minutos do início da reunião e peÍmanecerá como tal ate o fim da mesma.

§ 4' A qualquer rnomento poderá ser solicitada verificação de quómm e não o havendo será

suspensa a rçunião temporariamente até a recuperação da presença mínima exigida
no cqput deste aúigo.

Art. 16 As decisões do Conselho Gestor serãc tomadas com aprovação por maioria sirnples de

seus rrembros presentes.

Art. 17 As decisÕes do Conselho Gestor serão materializadas em Resoluções.

§ 1" As Resoluções do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Sociai

do Município de llarituba,PA serão homologadas pelo Chefe do Executivo l',,{unicipal, as

quais serão dadas a devida divulgação, de preferência, em Dirârio Oficial.

§ 2" N-a hipótese da não homologação, a matéria deverá retornar ao Conselho Gestor na

reurião seguinte, acompanhada de justificativa e proposta altemativa.

Art. 18 Diante de qualquer decisão do Conselho Gestor, cabem recrrsos apresentados por
qualquer cidadão, desde que sejam pratocolados por escrito junto ao Setor de Apoio ao

Conselho na Secretaria N{unicipal de Habitação.

AÍt. 19 Para o seu pleno funcionamente o Conselho Gestor poderá úilizar cs serviços de

infraestrutura das ruridades adrninistrativas do Poder Executivo Municipal.

CAPiTULO ilI

Dr§FosrÇoas prNars

Art. 20 Os casos omisscs e as dúvidas surgidas na aplicação dc presente Regdamento Intemo
serão diúnidas pele Plenária do Conselho Cestor, e passarão afazer parte integrante deste.

Art. 21 Cabe à Secretaria Municipal de Habitação adotar as medidas neçessárias para fins dc
art. 9o deste Regulamento.
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Art. 22 G presente Regulamento Intefllo poderá ser modif,cado por quórum qualificado de

maioria simples, ou seja, de 50% (cinqrrenta por cento) mais 01 (um) dos membros do

Conselho Gestor.

AÍt. 23 Este RegulÍImento entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Marituba/PÂ, 05 de Agosro de 2019.
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