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LEI Nº. 2.396 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014 

 

“Institui o Conselho Municipal de Políticas 
Urbanas e dá outras providências.” 

 

A Câmara Municipal de Salinas aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono, 

promulgo e mando publicar a seguinte lei: 

 

Art. 1o - Fica instituído o Conselho Municipal de Políticas Urbanas (CMPU) 

de Salinas, como órgão Colegiado, vinculado à Secretaria Municipal de Obras Pública 

e Desenvolvimento Urbano e Rural, que tem por finalidade de atuar na formulação, 

elaboração e acompanhamento da Política Urbana Municipal, segundo diretrizes da Lei 

Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 

Art. 2o - O CMPU tem por objetivo fundamental promover o desenvolvimento 

urbano sustentável, assegurando aos grupos representativos da comunidade o direito 

de participar da definição das diretrizes das Políticas Urbanas do Município. 

Art. 3o - Compete ao CMPU: 

I - propor, acompanhar, fiscalizar e avaliar a implementação do Plano Diretor 

de Salinas, bem como dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano 

dele decorrentes; 

II - apresentar, apreciar e avaliar propostas de revisão e adequação do Plano 

Diretor de Salinas e da legislação urbanística a ele referente; 

III - apresentar, apreciar e avaliar propostas relativas a operações urbanas 

consorciadas; 

IV - sugerir ao Poder Executivo adequações em objetivos, diretrizes, planos, 

programas e projetos municipais, com vistas ao planejamento e desenvolvimento 

urbano mais justo e sustentável; 

V - propor, apreciar e avaliar projetos de lei e medidas administrativas que 

possam ter repercussão no desenvolvimento urbano, na sustentabilidade e na 

equidade do Município; 

VI - apresentar, apreciar e avaliar propostas de alteração na legislação 

urbanística, previamente ao momento de sua modificação ou revisão; 

VII - coordenar, supervisionar, promover e avaliar as Conferências Municipais 

de Políticas Urbanas de Salinas, consoante aos cronogramas das Conferências 

Nacionais das Cidades.  

VIII - acompanhar e avaliar a execução da política urbana Municipal, em 

especial as políticas de habitação de interesse social, de saneamento básico e de 

transporte e mobilidade urbana, recomendando providencias necessárias para o 

cumprimento de seus objetivos. 
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IX - elaborar seu regimento interno no prazo de 60 (sessenta) dias a contar 

da posse de seus conselheiros.  

Art. 4o - O CMPU será composto por 12 (doze) membros titulares e seus 

respectivos suplentes, representando o Poder Público e a Sociedade Civil organizada, 

nomeados por decretos, compondo-se da seguinte forma: 

I - 05 (cinco) representantes do Poder Executivo Municipal, sendo: 

a) 01 (um) da Procuradoria Jurídica do Município de Salinas; 

b) 01 (um) da Diretoria Municipal de Transito; 

c) 01 (um) da Secretaria Municipal de Obras Pública e Desenvolvimento 

Urbano e Rural; 

d) 01 (um) da Secretaria Geral das Ações Governamentais; 

e) 01 (um) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Assistência 

a Mulher. 

II - 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal; 

III - 01 (um) representante indicado pela ATCCS - Associação de 

Trabalhadores da Construção Civil de Salinas. 

IV - 01(um) representante indicado pela Associação Comercial e Serviços de 

Salinas - ACISS/CDL.  

V - 01 (um) representante indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Salinas. 

VI - 02 (dois) representantes indicado por entidades profissionais, 

acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais com atuação na área de 

desenvolvimento urbano; 

VII - 01 (um) representante indicado pelo Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia de Minas Gerais. 

§1o - Cada titular terá um suplente, nomeado da mesma forma que aquele, 

tendo direito de participar das discussões e de votar, na ausência do Titular. 

§2o - A nomeação dos membros efetivos e suplentes do Conselho é feita por 

ato do Prefeito Municipal através de Decreto. 

Art. 5o - O mandato dos Conselheiros é de 02 (dois) anos, podendo ou não 

ser reconduzido. 

Art. 6o - A função dos Conselheiros será voluntária e não remunerada, sendo 

considerada como serviço público relevante para os fins de direito e podendo ser 

suspensa a bem do interesse público ou pela ausência do titular em forma 

regulamentada regimentalmente. 

Art. 7o - O suporte técnico e administrativo e financeiro necessário ao 

funcionamento do CMPU é responsabilidade da Prefeitura Municipal de Salinas, 

através da Secretaria Municipal de Obras Pública e Desenvolvimento Urbano e Rural. 
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Art. 8o - A estrutura e o funcionamento do Conselho são estabelecidos no 

Regimento próprio elaborado pelo Conselho, aprovado no prazo máximo de 60 dias 

após a posse dos conselheiros e aprovado por Decreto do Prefeito Municipal. 

Art. 9o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Salinas, 07 de Fevereiro de 2014. 

 

 

 

JOAQUIM NERES XAVIER DIAS 
Prefeito Municipal 

 


