
LEI Nº 545 
DE 27 DE JANEIRO DE 2010 

 

 
Dispõe sobre a composição, estruturação, 

competências e funcionamento do Conselho 

municipal da Cidade de Conceição do Coité – 

CONCID, e dá outras providências.  

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, ESTADO DA 
BAHIA, 

 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
 

 

LEI: 
 

CAPÍTULO I 
 

DA NATUREZA E FINALIDADE  
DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE 

 
 

Artigo 1º - O Conselho Municipal da Cidade de Conceição do Coité – CONCID, 

criado pela Lei Municipal nº 476/2008, é órgão colegiado de natureza deliberativa e 

consultiva, integrante da estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e tem por 

finalidades: 

 

I – formular, estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento urbano no que 

couber de forma integrada ao desenvolvimento local, com participação social e integração das 

políticas de planejamento, ordenamento e gestão do solo, de habitação, saneamento ambiental, 

mobilidade e transporte urbano, em consonância com a legislação nacional em vigor. 

 

II - mediar os interesses existentes em cada local, constituindo-se em um espaço 

permanente de discussão, negociação e pactuação, visando garantir a gestão pública 

participativa e a melhoria da qualidade de vida dos moradores; 

 

III – consolidar a gestão democrática, como garantia da implementação das 

políticas públicas constituídas coletivamente nos canais de participação; 

 

IV – compartilhar as informações e as decisões, pertinentes à política de 

desenvolvimento urbano, com a população. 

 

Seção I 
Das atribuições 

 

Artigo 2º - Ao CONCID compete: 

 

I – Propor Programas, instrumentos, normas e prioridades da Política Municipal 

de Desenvolvimento Urbano; 



II - Acompanhar e avaliar a implementação da Política Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e os programa relativos à política de planejamento e gestão do solo 

urbano, de habitação, de saneamento ambiental, de mobilidade e transporte urbano, e em 

conjunto – governo e sociedade civil.  

 

III - Propor normas gerais de direito urbanístico e manifestar-se sobre proposta de 

alteração da legislação pertinente. 

 

IV – coordenar a organização da Conferência Municipal da Cidade, garantindo a 

participação de todos os segmentos de acordo com a sua proporcionalidade; 

 

V – promover a articulação entre os programas e os recursos que tenham impacto 

sobre o Desenvolvimento Urbano Municipal; 

 

VI – coordenar o processo participativo de revisão e execução do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano; 

 

VII – debater a elaboração e execução do orçamento público, plano plurianual, 

leis de diretrizes orçamentárias e planejamento participativo de forma integrada; 

 

VIII – divulgar amplamente seus trabalhos e ações realizadas; 

 

IX – promover a realização de estudos, debates, pesquisas e ações que propiciem a 

utilização de conhecimentos científicos e tecnológicos, para as populações urbanas, na área de 

desenvolvimento urbano; 

 

X – estimular ações que visem propiciar a geração, apropriação e utilização de 

conhecimentos científicos, tecnológicos, gerenciais e organizativos pela população; 

 

XI - promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a aplicação e os 

resultados estratégicos alcançados pelos programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano. 

 

XII – estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismo de participação 

no controle social, visando fortalecer o Desenvolvimento Urbano Municipal; 

 

XIII – promover, quando necessário, a realização de seminários ou encontros 

municipais sobre temas de sua agenda, bem como estudos sobre a definição de convênio na 

área de desenvolvimento urbano e da propriedade urbana, a serem firmados com os 

organismos nacionais e internacionais públicos e privados; 

 

XIV – estabelecer diretrizes e fixar critérios para a priorização de linhas de ação, 

alocação de recursos do FMHIS e atendimento dos beneficiários dos programas habitacionais, 

observando o disposto nesta Lei, a política e o plano municipal de habitação; 

 

XV – aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e plurianuais dos 

recursos do FMHIS; 

 

XVI – fixar critérios para a priorização de linhas de ações; 

 

XVII – deliberar sobre as contas do FMHIS; 



XVIII – dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, aplicáveis 

ao FMHIS, nas matérias de sua competência; 

 

XIX – elaborar e aprovar o Regimento Interno e deliberar sobre as alterações 

propostas por seus membros. 

 

§ 1º - As diretrizes e critérios previstos no inciso I do caput deste artigo deverão 

observar ainda as normas emanadas do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social, nos casos em que o FMHIS vier a receber recursos federais. 

 

§ 2º - O CONCID promoverá ampla publicidade das formas e critérios de acesso 

aos programas, das modalidades de acesso à moradia, das metas anuais de atendimento 

habitacional, dos recursos previstos e aplicados, identificados pelas fontes de origem, das 

áreas objeto de intervenção, dos números e valores dos benefícios e dos financiamentos e 

subsídios concedidos no âmbito do FMHIS, de modo a permitir o acompanhamento e 

fiscalização pela sociedade. 

 

§ 3º - O CONCID poderá promover audiências públicas e conferências, 

representativas dos segmentos sociais existentes, para debater e avaliar critérios de alocação 

de recursos e programas habitacionais existentes. 

 
 

Seção II 
Da Composição 

 
 

Artigo 3º - O CONCID é composto por 17 (dezessete) membros titulares, e 

respectivos suplentes, organizados por segmentos: 

 

Representações Números de 
membros 

Gestores, administradores públicos 

Municipal, Estadual, Federais e Legislativos:   

42,3% 07 

Movimentos sociais e populares: associações 

comunitárias ou de moradores, movimentos 

de luta por Terra e demais entidades voltadas 

para o desenvolvimento urbano. 

26,7% 04 

Trabalhadores representados por suas 

entidades sindicais. 

9,9% 02 

Empresários relacionados à produção 

relacionada ao desenvolvimento urbano. 

9,9% 02 

Entidades profissionais, acadêmicas e de 

pesquisa e conselhos profissionais. 

7% 1 

ONG’s com atuação na área 4,2% 1 

 

§ 1º - Os representantes das entidades relacionadas por cada segmento serão 

escolhidos através de processo eleitoral realizado durante assembléia geral do segmento. 

 

§ 2º - Os representantes das entidades indicadas por cada segmento deverá 

encaminhar através de documento oficial ao Chefe do Executivo Municipal cópia de ofício 



com cópia da ata da assembléia geral em que foi realizado o processo eleitoral 

correspondente. 

 

§ 3º - Poderão ser convidados a participar das reuniões do CONCID 

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 - A composição final do CONCID será feita através de Decreto de nomeação 

emitido pelo Prefeito Municipal. 

 

§ 5º - Os membros do CONCID terão mandato de acordo com a realização da 

Conferência Nacional, Estadual e Municipal das Cidades, onde haverá a realização de nova eleição 

para composição do seu quadro. 

 

§ 6º - cada membro do CONCID terá um suplente que o substituirá em caso de 

impedimento ou ausência. 

 

 

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO DO CONCID 

 

Artigo 4º - O CONCID é composto por: 

 

I- Presidente; 

II – Plenário; 

III – Secretaria Executiva; 

IV – Comitês Técnicos. 

 
Seção I 

Da Presidência do CONCID 
 

Artigo 5º - O CONCID será presidido pelo Secretário de Desenvolvimento 

Urbano. 

 

Artigo 6º - São atribuições do Presidente do CONCID: 

 

I – convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias do colegiado;  

II - estabelecer a ordem do dia de cada reunião; 

III – solicitar a elaboração de estudos, informações e posicionamento sobre temas 

de relevante interesse público; 

IV – firmar as atas das reuniões e homologar as resoluções; 

V – constituir e organizar o funcionamento dos Comitês Técnicos e convocar as 

respectivas reuniões, podendo esta atribuição ser delegada aos respectivos coordenadores. 

 

 

Subseção I 
Das Deliberações 

 
Artigo 7º - As deliberações do CONCID serão feitas mediante resolução aprovada 

por maioria simples dos presentes. 



Artigo 8º - O presidente exercerá o voto de qualidade em casos de empate. 

 

Artigo 9º - O regimento interno do CONCID será aprovado na forma definida por 

resolução, e será modificado somente mediante aprovação de 2/3 (dois terços) dos presentes. 

 

Artigo 10 – O não comparecimento a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 

(cinco) alternadas durante doze meses sem apresentação de justificativas implica na 

substituição do representante da entidade que tiver assento no CONCID. No primeiro 

momento será substituído o representante e no segundo momento a entidade em prazo a ser 

estabelecido em regimento interno. 

 

Artigo 11 – O CONCID poderá instituir, se necessário, em seu regimento interno, 

comitês Técnicos em diversas áreas de interesse e ainda recorrer a técnicos e entidade de 

notória especialização em assuntos de interesse da Política Urbana. 

 

 

Subseção II 
Dos Recursos e Apoio Administrativo ao CONCID 

 

 

Artigo 12 - Caberá à Secretaria de Desenvolvimento Urbano garantir o apoio 

administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do CONCID. 

 

Artigo 12 - Para cumprimento de suas funções, o CONCID contará com recursos 

orçamentários e financeiros consignados no orçamento da Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano. 

 

Artigo 13 - A participação no CONCID será considerada função relevante, não 

remunerada. 

 

Seção II 
Do Funcionamento 

 
Subseção I 

Dos Comitês Técnicos 
 

Artigo 13 - O CONCID contará com o assessoramento dos seguintes Comitês 

Técnicos: 

 

I – Habitação; 

II – Saneamento Ambiental; 

III – Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana; 

IV – Planejamento e Gestão do Solo Urbano. 

 

§ 1º - São atribuições Gerais dos Comitês: 

 

I – Preparar discussões temáticas para apreciação e deliberação do Conselho; 

 

II- Promover articulação com os órgãos e entidades promotoras de estudos, 

propostas e tecnologias relacionadas à Política Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

 



§ 2º - Na composição dos Comitês Técnicos, deverá ser observada a representação 

dos diversos segmentos indicados no artigo 4º da presente lei. 

 

§ 3º - Os Comitês Técnicos serão coordenados pelos representantes das 

Secretarias que têm responsabilidade pela respectiva área de atuação. 

 

§ 4º Os Comitês Técnicos serão de caráter permanente e terão a finalidade de 

subsidiar o debate do plenário; 

 

§ 5º - Os comitês Técnicos realizarão suas reuniões, observando as resoluções do 

CONCID e as deliberações da Conferência Municipal da Cidade de forma a garantir a 

discussão, a articulação e a integração das políticas de desenvolvimento urbano municipal de 

cada área de atuação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. 

§ 6º - Na composição dos Comitês Técnicos deverá ser observada a representação 

dos diversos segmentos indicados no artigo 5º desta lei e mediante aprovação do regimento 

interno avaliado e aprovado pelo Plenário do CONCID. 

 

§ 7º – O funcionamento de cada Comitê será definido no regimento interno do 

Conselho Municipal das Cidade. 

 

 

CAPÍTULO III 
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE 

 
 

Artigo 14 - A Conferência Municipal da Cidade, prevista no artigo 2º e NO § 5º 

do artigo 3º desta Lei, constitui um instrumento para garantia da gestão democrática, sobre 

assuntos referentes à promoção da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

 

Artigo 15 - São objetivos da Conferência Municipal da Cidade: 

 

I – promover a interlocução entre autoridades do Poder Público Municipal com os 

diversos segmentos relacionados à Política Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

II – propiciar a participação popular de diversos segmentos da sociedade para a 

formulação de proposições, realização de avaliações sobre as formas de execução da Política 

Municipal de Desenvolvimento Urbano e suas áreas estratégicas. 

 

Artigo 16 - São atribuições da Conferência Municipal da Cidade: 

 

I – avaliar e propor diretrizes para a Política Municipal de Desenvolvimento 

Urbano; 

II – avaliar a aplicação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do 

Município e demais atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano; 

III – propor diretrizes para as relações institucionais do CONCID e da 

Conferência Municipal da Cidade com outros conselhos e/ou conferências de caráter regional, 

estadual e municipal; 

IV – avaliar a atuação e desempenho do CONCID;  

V – eleger o(s) delegado(s) que participará(ão) da Conferência Estadual das 

Cidades.  

 



Artigo 17 - A Conferência Municipal da Cidade deverá ser realizada de acordo 

com os calendários de realização da Conferência Estadual das Cidades e da Conferência 

Nacional das Cidades. 

 

Artigo 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 

as disposições em contrário, em especial a Lei nº 476/2008. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

Conceição do Coité, 27 de janeiro de 2010. 

 

 

RENATO SOUZA DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 


