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PORTARIA Nº 0145/2019          CONDE – PB, 13 DE AGOSTO DE 2019. 

 
A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da Lei 
Orgânica do Município, 

 
R E S O L V E: 

 
Art. 1º Fica substituído pelo nome abaixo descrito, o membro do 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONDE, instituído pela Lei 
nº 256/2001, designados pela Portaria 0165/2018: 
  

Representante dos Diretores de Escolas Municipais: 
Titular – Jacqueline Oliveira de Lima 

 
Representante das Associações Comunitárias: 
Titular – Ana Lúcia Rodrigues do Nascimento 

 
  Art. 2º Permanecem inalterados os demais dispositivos da 
Portaria nº 0165/2018. 
 
  Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

 
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita 
 
 

 
 
 
        
Assunto: RESOLUÇÃO nº 001/2019/CONGES 

  
Conde, 06 de agosto de 2019. 

 
Dispõe sobre o Regimento Interno do 
CONSELHO GESTOR DE 
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – 
CONGES, criado pela Lei Municipal 
01019/2019 de 11 de abril de 2019. 

O CONSELHO GESTOR DE DESENVOLVIMENTO 
MUNICIPAL – CONGES, no uso da competência que lhe confere o Art. 5º, 
da Lei Municipal 01019/2019 de 11 de abril de 2019, resolveu, em Sessão 
Plenária Extraordinária, ocorrida em 06 de agosto de 2019. 

 
APROVAR, na forma do documento em anexo, o 

REGIMENTO INTERNO, contendo 36 artigos. 
 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 

 
Art. 1º O presente Regimento Interno dispõe sobre a 

organização, funcionamento e atribuições do Conselho Gestor de 
Desenvolvimento Municipal (CONGES) de Conde, Paraíba, criado pela Lei 
Municipal 01019/2019 de 11 de abril de 2019. 

 
Parágrafo único. O Conselho Gestor de Desenvolvimento 

Municipal de Conde recebe a abreviatura de CONGES. 
 
Art. 2° O Conselho Gestor de Desenvolvimento Municipal 

(CONGES), órgão colegiado de natureza deliberativa e consultiva, 
integrante da estrutura da Secretaria Municipal de Planejamento, tem por 
finalidade contribuir com a implementação da Política de Desenvolvimento 
Municipal, Urbano e Ambiental bem como acompanhar e avaliar a sua 
execução, garantindo a cooperação entre o município e os governos da 
União, do Estado e a sociedade civil, conforme dispõe a Lei no 10.257, de 
10 de julho de 2001- Estatuto da Cidade.   

 
CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 
 

Art. 3º O CONGES tem competências definidas na Lei Federal 
N° 10.257, de 10 de julho de 2001- Estatuto da Cidade, pela Lei Municipal 
01019/2019 de 11 de abril de 2019 e demais normas que se amoldem ao 
escopo do Conselho, sem prejuízo das funções dos Poderes Legislativo e 
Executivo e nos limites da legislação vigente: 

 
I - acompanhar e avaliar a implementação da Política Municipal 

de Desenvolvimento Urbano, em especial os programas relativos à política 
de gestão do solo urbano, de habitação, de saneamento ambiental, de 
mobilidade e transporte urbano, e recomendar as providências 
necessárias ao cumprimento de seus objetivos; 

II - propor programas, instrumentos, normas e prioridades 
(pautas) da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano;          

III - manifestar-se sobre propostas de alteração da legislação 
pertinente; 

IV - verificar o cumprimento e emitir orientações e 
recomendações sobre a aplicação do Plano Diretor e dos demais 
instrumentos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano, 
apontando aos órgãos competentes as eventuais irregularidades; 

V - incentivar a criação, a estruturação e o fortalecimento 
institucional de conselhos afetos à política de desenvolvimento urbano nos 
níveis municipais, regionais, estaduais, que incidam neste território 
municipal; 

VI - promover a realização de debates e pesquisas sobre a 
aplicação de programas e projetos relacionados com a Política de 
Desenvolvimento Municipal, Urbano e Ambiental; 

VII - estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos 
mecanismos de participação e controle social, visando fortalecer o 
desenvolvimento urbano sustentável; 

VIII - Acompanhar a distribuição regional e setorial do orçamento 
anual e do plano plurianual das Secretarias afins; 

IX - dar publicidade e divulgar seus trabalhos e decisões; 
X - aprovar seu regimento interno e decidir sobre as alterações 

propostas por seus membros.  

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

GABINETE  DA  PREFEITA 

SECRETARIA  DE  PLANEJAMENTO 
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XI - pronunciar-se sobre assuntos relativos ao planejamento 
urbano e ao desenvolvimento municipal, quando requerido ou quando o 
assunto for considerado pelo Conselho como matéria de especial interesse 
para o município; 

XII - solicitar à Prefeitura Municipal a realização de estudos e 
pesquisas referentes às questões urbanas consideradas relevantes à 
população. 

 

CAPÍTULO III 
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 4º De acordo com a Lei Municipal 01019/2019, o CONGES 

será constituído por 20 (vinte) membros, representativos dos órgãos 
públicos, de entidades e da sociedade civil, organizados por segmentos: 

 
 I - 05 (cinco) representantes do Poder Público Municipal, 
sendo: 
a) 02 (dois) da Secretaria de Planejamento; 
b) 01 (um) da Secretaria de Infraestrutura; 
c) 01 (um) da Secretaria de Meio Ambiente; 
d) 01 (um) da Secretaria de Agropecuária e Pesca; 
 
II - 02 (dois) representantes do Poder Público Estadual 
III - 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal 
IV - 02 (dois) representantes do Poder Público Federal 
V - 04 (quatro) representantes de movimentos populares, 
associações de moradores e/ou organizações não-
governamentais; 
VI - 02 (dois) representantes de entidades empresariais; 
VII - 03 (três) representantes de entidades de profissionais e 
sindicatos; 
 VIII - 01 (um) representante de entidades acadêmicas e de 
pesquisa; 

 
§ 1º Cada entidade referida nos incisos I a VIII, após 

selecionada, deverá indicar seus respectivos representantes (titular e 
suplente) por meio de ofício à Secretaria Municipal de Planejamento. 

 
§ 2º Consideram-se membros titulares e respectivos suplentes 

do CONGES os órgãos e entidades indicados neste artigo e aqueles 
eleitos de acordo com os editais.  

 
§ 3º Poderão, ainda, ser convidados a participar das reuniões 

do CONGES personalidades e representantes de órgãos e entidades 
públicas ou privadas, dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem 
como outros técnicos, sempre que da pauta constar tema de suas áreas 
de atuação.  

 
§ 4º Os membros do CONGES terão mandato de 03 (três) 

anos, sendo inadmitida a recondução. 
 
§ 5º Os membros do CONGES serão nomeados por Decreto 

do Poder Executivo. 
 
§ 6º Os membros do CONGES terão o título de Conselheiro. 
 
§ 7º Na ausência do representante previsto no §1º deste 

Artigo, ele próprio não poderá́ indicar substituto da entidade ou órgão que 
representa. 

 
§ 8º Após a segunda ausência consecutiva do conselheiro, o 

Presidente do CONGES deverá enviar comunicado à entidade ou órgão 
que o mesmo representa, advertindo sobre a ocorrência das ausências.  

 
§ 9º A entidade ou órgão será́ comunicada pela Presidência a 

fim de que providencie a indicação de novo representante, após a terceira 
ausência consecutiva e injustificada do conselheiro. 

 
CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO 
 

Art. 5° O colegiado Pleno é o órgão máximo de deliberação do 
CONGES e instalar-se-á com a presença da maioria absoluta de seus 
membros com direito a voto, ressalvados em caso regimentais nos quais se 
exija quórum especial ou maioria qualificada dos votos. 

a) entende-se por maioria simples o número inteiro 
imediatamente superior à metade dos membros presentes titulares ou 
suplentes no exercício da titularidade do Conselho; 

b) entende-se por maioria absoluta, o número inteiro 
imediatamente superior à metade dos membros titulares ou suplentes no 
exercício da titularidade do Conselho; 

c) entende-se por maioria qualificada 2/3 (dois terços) do total 
de membros titulares ou suplentes no exercício da titularidade do Conselho; 

 
Parágrafo único. Os suplentes que não estiverem substituindo 

seus titulares poderão participar das reuniões com direito a voz, mas sem 
direito a voto. 

 
Art. 6° O CONGES reunir-se-á ordinariamente uma vez por 

bimestre, na primeira terça-feira de cada mês, durante o turno da tarde, 
independente de prévia convocação do Presidente. 

 
Parágrafo único. No caso de impedimento, por motivo de 

feriado ou força maior, o Presidente fará uma convocação para, 
preferencialmente, a terça subsequente. 

 
Art. 7° As reuniões do Conselho serão abertas ao público, 

sendo suas pautas e deliberações disponibilizadas para consulta pública no 
portal da Prefeitura. 

 
§ 1° As reuniões do Conselho somente tratarão de matéria 

incluída na respectiva pauta, elaborada e divulgada com antecedência 
mínima de sete dias, salvo deliberação por maioria simples do colegiado. 

§ 2° Por deliberação de maioria absoluta do Plenário, reuniões 
específicas poderão ser realizadas sem o acesso ao público. 

§ 3° O término das reuniões ordinárias dar-se-á com o 
esgotamento da Ordem do Dia, podendo ser prorrogada a duração da 
reunião desde que haja quórum mínimo exigido. 

§ 4° Na impossibilidade de participação regular de qualquer 
membro em consequência do calendário estabelecido, e na inviabilidade de 
compatibilização de horário, o CONGES comunicará o respectivo 
segmento, solicitando a substituição imediata, conforme os dispositivos 
legais em vigor. 

 
Art. 8° O CONGES reunir-se-á extraordinariamente para tratar 

de matérias especiais e/ou urgentes, a partir de convocação pelo 
Presidente ou pela maioria absoluta dos Conselheiros com antecedência 
de no mínimo quatro dias úteis.   

§ 1° As reuniões extraordinárias deverão recair em dias úteis, 
observado, para tanto, o mesmo quórum estabelecido no Art. 5. 

§ 2° Nas sessões extraordinárias somente poderão ser 
discutidos e votados os assuntos que determinaram a convocação. 
    

Art. 9° As reuniões do CONGES serão compostas por: 
I – Expediente; 
II – Ordem do dia 
 
Art. 10° O Expediente obedecerá ao seguinte procedimento: 
I – Abertura da sessão pelo Presidente; 
II – Verificação do número de Conselheiros presentes; 
III – Discussão e aprovação da ata anterior; 
IV – Comunicações do Presidente: avisos, comunicações, 

registros de fatos, apresentação de proposições, correspondência e 
documento de interesse do Conselho; 

V – Comunicação dos membros: consultas ou pedidos de 
esclarecimentos por parte dos Conselheiros;  

VI - Distribuições de processos. 
 
Art. 11° A ordem do dia deverá ser composta pelos assuntos 

constantes na pauta para deliberação. 
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§ 1° A Ordem do Dia compreenderá a discussão e a votação da 
matéria nela incluída. 

      
§ 2° Iniciada a fase correspondente à discussão, na Ordem do 

Dia, será facultada a palavra a cada Conselheiro, tendo este o prazo de 5 
(cinco) minutos para exercer a sua fala, prorrogáveis por até mais 5 (cinco) 
minutos, a critério do Presidente. 

§ 3° Na fase de discussão serão permitidos os apartes, desde 
que concedidos pelo Conselheiro que estiver fazendo uso da palavra e se 
refiram exclusivamente ao ponto do assunto em discussão. 

       
Art.  12° Todo membro do Conselho, com direito a voto, poderá 

pedir vista de matéria em deliberação, tendo acesso a toda documentação 
pertinente ao assunto, devendo emitir parecer que será anexado ao 
processo. 

§ 1° Em fase de apreciação e votação de qualquer processo, 
poderá ser concedido “vista” aos Conselheiros que a solicitarem, ficando 
estes obrigado a apresentar o seu voto, na sessão subsequente, ordinária 
ou extraordinária, salvo se tratar de matéria complexa e o Plenário aprovar 
pedido de dilatação desse prazo. 

§ 2° Na reunião subsequente não poderão ser feitos novos 
pedidos de “vista” sobre o mesmo tema. 

 
Art. 13° As deliberações do CONGES serão feitas mediante 

resolução aprovada por maioria simples dos presentes, perante a maioria 
dos seus membros, por meio de votação aberta, tendo cada membro direito 
a um voto. 

§ 1° O Presidente exercerá o voto de qualidade em casos de 
empate.  

§ 2° As Resoluções terão numeração seqüencial própria, 
renovada anualmente, acrescida a sigla CONGES. 

 
Art. 14° O presidente colocará, obrigatoriamente, em votação 

toda matéria depois de esgotadas as discussões. 
 
Art. 15° O Presidente terá a prerrogativa de deliberar ad 

referendun do plenário, em ocasiões excepcionais.  
 
Parágrafo único. Tais deliberações deverão ser aprovadas 

pelo Conselho, perdendo a validade caso rejeitada, ou não apresentadas 
para apreciação na primeira reunião subsequente.  

 
Art. 16° Fica assegurado a cada um dos membros participantes 

da reunião o direito de manifestar-se sobre todo e qualquer assunto em 
discussão, com direito a réplica, não podendo voltar a ser discutido depois 
de encaminhado para votação. 

 
Art. 17° Os assuntos tratados e as deliberações tomadas em 

reuniões serão registradas em ata que será disponibilizada previamente e 
aprovada em reunião subsequente, devendo nela, constar os resultados 
das votações. 

 
Art. 18° Toda proposição deverá ser encaminhada ao 

CONGES de forma expressa, sendo formalizado processo e designado um 
relator. 

Art. 19° Os processos serão encaminhados à Plenária, 
devidamente instruídos com os pareceres conclusivos do relator. 

 
§ 1° O relator designado pelo Conselho terá o prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da distribuição para devolver o processo ao 
CONGES, salvo motivo de força maior, até podendo pedir audiência para 
instrução do feito através do Presidente. 

§ 2° Toda discussão de matéria será iniciada com a leitura do 
parecer e voto do relator. 

 
Art. 20º Caberá à Secretaria Municipal de Planejamento 

garantir o apoio administrativo e os meios necessários à execução dos 
trabalhos do CONGES. 

 
CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

SEÇÃO I 
DOS CONSELHEIROS E MEMBROS DE COMISSÕES 

Art. 21° De acordo com Lei Municipal 01019/2019, ao 
Presidente do CONGES compete: 

 
I - convocar e presidir as reuniões do colegiado; 
II - solicitar a elaboração de estudos, informações e 

posicionamento sobre temas de relevante interesse público; 
III - firmar as atas das reuniões e homologar as resoluções, 

garantindo seus encaminhamentos; 
IV - designar os membros integrantes do CONGES, na 

qualidade de titulares e respectivos suplentes eleitos.  
V - zelar pelo cumprimento das disposições do Regimento 

Interno; 
VI - representar o conselho judicial e extrajudicialmente, e em 

todos os atos para os quais for convocado; 
VII - apresentar ao Plenário relatório das atividades do 

Conselho, ao final de cada ano; 
VIII - Designar os relatores dos processos. 
 
Art. 22° Ao suplente do presidente do CONGES compete: 
 
I – Substituir o Presidente em suas ausências e impedimentos, 

com todas as prerrogativas; 
II - Desempenhar outras funções que lhes forem atribuídas pelo 

Presidente; 
III - Colaborar no cumprimento das atribuições do presidente. 
 
Art. 23° Aos Conselheiros compete: 
I - Estudar e relatar nos prazos estabelecidos, as matérias que 

lhes forem atribuídas pela Plenária; 
II - Comparecer à Plenária e às Comissões das quais 

participarem, relatando processos, proferindo voto ou pareceres e 
manifestando-se a respeito das matérias em discussão; 

III - Requerer votação de matéria em regime de urgência; 
IV - Desempenhar outras funções que lhes forem atribuídas 

pelo Presidente ou pela Plenária; 
V - Propor a criação ou extinção de Comissões Temáticas; 
VI - Deliberar sobre os pareceres ou relatórios emitidos pelas 

Comissões Temáticas; 
VII - Apresentar as moções e/ou proposições sobre assuntos 

de interesse para o desenvolvimento urbano; 
VIII - Apresentar e analisar denúncias dentro da competência 

do CONGES; 
IX – Participar e contribuir na realização das conferências 

municipais de desenvolvimento urbano; 
X – Elaborar propostas que visem à melhoria da prática do 

exercício de controle social; 
 
Art. 24° Ao Presidente das Comissões Temáticas Compete: 
I - Presidir as reuniões das Comissões Temáticas; 
II - Distribuir e cobrar os trabalhos entre os membros da 

Comissão Temática; 
III - Assinar as recomendações elaboradas pela Comissão 

Temática encaminhando-as à Secretaria Executiva para deliberação em 
Plenária; 
 

SEÇÃO II 
DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONGES 

 
Art. 25° A Secretaria Executiva do CONGES, será exercida 

pelos Secretários Titular e Adjunto, eleitos dentre os demais conselheiros 
com direito a voto, na primeira sessão ordinária, com mandato 
correspondente ao dos demais membros, a qual compete: 

 
I - Organizar as pautas de reuniões, atas das reuniões 

realizadas e encaminhar aos conselheiros no prazo de 07 dias antes das 
reuniões subsequentes;  

II - Organizar as frequências das reuniões;  
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III – Secretariar, elaborando e encaminhando as resoluções, 
decisões, recomendações, moções, atos deliberativos e sugestões 
aprovadas pelo plenário;  

IV - Manter seus arquivos e documentações organizadas, 
elaborar relatório anual de atividade do CONGES, bem como atribuições 
inerentes a função;  

V - Preparar calendários e agendas de atividades construídas 
e aprovadas pelo plenário do conselho; 

VI - Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias e 
acompanhar as  comissões temáticas;  

VII - Participar de eventos e reuniões pertinentes à função 
técnica de secretaria executiva;  

VIII - Instalar as Comissões Temáticas 
IX - Promover e praticar todos os atos de gestão administrativa 

necessários ao desempenho das atividades do Conselho e de suas 
Comissões Temáticas, pertinentes às deliberações do CONGES; 

X - Despachar com o Presidente, os assuntos pertinentes ao 
Conselho; 

XI - Articular-se com os Coordenadores das Comissões 
Temáticas para fiel desempenho do cumprimento de suas deliberações e 
promover medidas de ordem administrativa necessárias aos serviços das 
mesmas; 

XII - Manter entendimento com dirigentes dos demais órgãos 
da Secretaria de Planejamento e de outros do Poder Público, no interesse 
dos assuntos comuns; 

XIII - Elaborar, no primeiro trimestre de cada ano, o relatório das 
atividades do ano anterior e encaminhá-lo ao Presidente que o submeterá 
à Plenária do CONGES; 

XIV - Enviar convocação a Plenária do CONGES e das reuniões 
de suas Comissões Temáticas; 

XV - Disponibilizar bimestralmente o resumo executivo das atas 
das reuniões do CONGES; 

XVI - Exercer outras atribuições que lhe sejam delegadas pelo 
Presidente do Conselho. 

 
Art. 26° A(o) Secretário(a) Adjunto(a), eleito nos moldes do 

Secretário(a) Titular, compete: 
 
I - Substituir o (a) Secretário(a) Titular quando necessário; 
II – Auxiliar na implementação das deliberações dos CONGES;  
III - Desempenhar outras funções que lhes forem atribuídas. 
 

CAPÍTULO VI 
DO PROCESSO SUCESSÓRIO 

 
Art. 27° Até́ 03 (três) meses antes do término do mandato dos 

Conselheiros, a SEPLAN deverá expedir novo edital público para 
composição das representações do CONGES, nos termos da Lei Municipal 
01019/2019 de 11 de abril de 2019 

 
Art. 28° O processo sucessório será iniciado após a divulgação 

do Edital de Convocação no site oficial da Prefeitura Municipal de Conde, 
no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Conde e deverá contar com 
ampla discussão e divulgação no período que anteceder sua renovação. 

 
Art. 29º A seleção será coordenada por uma Comissão 

composta de 04 (quatro) membros integrantes do CONGES. 
 
Parágrafo único. A Comissão terá respeitado o princípio da 

paridade, sendo duas pessoas representantes dos órgãos públicos, e duas 
pessoas representantes de entidades e da sociedade civil 

 
Art. 30º Compete à Comissão de Composição do CONGES: 
 
I - Conduzir e supervisionar o processo e deliberar no que lhe 

for pertinente;  
II -  Apoiar a Secretaria Municipal de Planejamento para a 

elaboração do edital;  
III - Instruir, qualificar e julgar, em grau de recurso, decisões 

relativas ao registro de candidaturas e outros assuntos;  

IV - Apresentar à Secretaria Municipal de Planejamento 
relatório do resultado da seleção, bem como observações que possam 
contribuir para o aperfeiçoamento do processo sucessório. 

 
CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 31°. O CONGES, dentro de suas atribuições legais e por 

deliberação de sua Plenária, poderá delegar poderes através de Portaria do 
Presidente, para que os membros do Conselho participem de comissões 
temáticas. 

 
Art. 32° O Conselho e as Comissões poderão convidar pessoas 

ou representantes de órgão federal, estadual ou municipal, empresa 
privada, sindicato ou outras entidades civis, para comparecerem às 
reuniões e prestarem esclarecimentos pertinentes às questões de interesse 
público. 

 
Art. 33° Na primeira reunião do ano, a Secretaria Municipal de 

Planejamento deverá apresentar ao CONGES, o Relatório de Gestão, bem 
como as normas e legislações municipais vigentes no âmbito da Política 
Urbana.  

 
Art. 34° As coordenadorias da Secretaria Municipal de 

Planejamento constituem-se em órgãos de assessoramento técnico e de 
apoio operacional do CONGES. 

 
Art. 35° Os membros do CONGES terão mandato de 03 (três) 

anos, sendo inadmitida a recondução do mesmo nome para a mesma 
função, cumprindo-lhes exercer suas funções de acordo com a indicação 
da entidade. 

 
Parágrafo único. Em caso de renúncia, desligamento ou 

impedimento de um dos membros efetivos ou suplentes do Conselho, sua 
substituição será feita por indicação da Entidade ou do segmento que 
representavam os integrantes em questão. 

 
Art. 36° O Presente Regimento Interno entrará em vigor na data 

de sua publicação e a sua alteração, no todo ou em parte, só ocorrerá com 
aprovação de no mínimo 2/3 (dois terços) dos membros efetivos do 
CONGES.  
 

 
FLÁVIO TAVARES BRASILEIRO 

Presidente do CONGES 
 

 

 
 
 
        

PORTARIA N ° 15/2019 – SMS, 09 de agosto de 2019 
 

Designação de Responsável 
Técnico, no âmbito do Serviço 
Social, do Centro Especializado em 
Reabilitação Física e Auditiva (CER 
II) do Município de Conde-PB. 

   
A Secretaria de Saúde do Município de Conde, no uso de suas 

atribuições contidas no artigo 30, inciso III da Lei Municipal n° 902/2017, 
RESOLVE: 

 
Art. 1°.  Fica designado como Responsável Técnico, no âmbito 

do Serviço Social, do Centro Especializado em Reabilitação Física e 
Auditiva (CER II) do Município de Conde-PB, a Assistente Social Wilka 
Karla Pimentel da Silva, matrícula 20178, registro no CRESS 006644. 

 
Renata Martins Domingos 

Secretária Municipal de Saúde 

SECRETARIA  DE  SAÚDE 


