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LEI Nº 678, DE 02 DE JUNHO DE 2004. 
 

INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DO 

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO 

INTEGRADO DO MUNICÍPIO DE GLORINHA, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

Darci José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do 

Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte  
 

LEI: 
 

Art. 1º – Fica instituído o Conselho Municipal do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano Integrado, identificado pela sigla CoMPDDUI, que fará parte integrante da estrutura 

administrativa municipal, e com atribuições e composição definidos nesta lei. 

Art. 2º  -  O CoMPDDUI é o órgão consultivo, incumbido de assessorar a 

administração municipal, interpretar os anseios da comunidade, expedir parecer no que se 

refere a implantação, fiscalização, alteração, complementação do Plano. 

Art. 3º – O CoMPDDUI terá as seguintes funções: 

I – Garantir a aplicação da legislação do PDDUI  com uniformidade de interpretação. 

II – Opinar sobre projetos de lei que digam respeito ao PDDUI e legislação 

complementar. 

III – Opinar sobre a programação de investimentos anual e plurianual do município de 

Glorinha que visem a implementação das políticas definidas pelo PDDUI. 

IV – Emitir parecer  nos processos encaminhados pelo executivo, incluindo as 

indicações oriundas do legislativo. 

V – Solicitar ao executivo, quando necessário, a cedência ou contratação de recursos 

materiais ou humanos para assessoria ou uso do Conselho. 

VI – Outras atribuições que lhe venham a ser conferidas. 

Art. 4º – O CoMPDDUI terá constituição tripartite, representativa dos seguintes grupos: 

§ 1º - Segmentos Organizados da sociedade representados por cinco (5) membros: 

I - 1 Representante da Associação Comercial/Industrial de Glorinha (indicado pela 

associação local); 

II - 1 Representante da categoria dos Arquitetos, Urbanistas, Engenheiros de Glorinha 

(indicados pelo CREA local ou regional); 

III - 1 Representante do Sindicato Rural de Glorinha (indicado pelo sindicato local); 

IV - 1 Representante de Sindicato de Trabalhadores de Glorinha (indicado pelo 

sindicato mais antigo com sede  em Glorinha, ou na falta deste por sindicato da região com 

abrangência em Glorinha.); 
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V- 1 Representante da categoria dos corretores de imóveis (indicado pelo CRECI local 

ou regional). 

§ 2º - Segmento representativo dos órgãos públicos cinco (5) representantes: 

I - 1 Representante da Secretaria Municipal de Planejamento; 

II - 1 Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 

III - 1 Representante do Gabinete do Prefeito; 

IV - 1 Representante da Secretaria de Agricultura e Turismo; 

V - 1 Representante da CORSAN; 

§ 3º - Segmento comunitário cinco (5) representantes: 

I - 1 Representante (morador) eleito pela MIA – Macrozona de Interesse Ambiental; 

II - 2 Representantes (moradores) eleitos pela ZPOD 1 (Zona prioritária de ocupação 

densificada 1); 

III - 1 Representante (morador) eleito pela ZPOR (zona prioritária de ocupação 

rarefeita) – exceto o distrito de Maracanã); 

IV - 1 Representante (morador) eleito pelo Distrito de Maracanã. 

Art. 5º -   Cada representante titular  terá o seu respectivo suplente. 

Art. 6º – As entidades mencionadas no § 1º do Art.4º, deverão no prazo de 10 (dez) 

dias, a partir da data da convocação pelo executivo, através de correspondência remetida, 

informar ao Prefeito Municipal o nome e endereço dos seus representantes titulares e 

suplentes que os substituirá em caso de impedimento. 

Parágrafo Único - Os representantes das entidades mencionadas no § 1º do Art.4º, 

deverão ser escolhidos em conformidade com seus estatutos. 

Art. 7º – Os representantes das instituições/órgãos mensionados no § 2º do Art. 4º serão 

indicados pelos seus representantes legais. 

Art. 8º – Os representantes, mencionados no §3º do Art. 4º, serão eleitos nas respectivas 

regiões com eleições organizadas pelo executivo seguindo regimento eleitoral a ser aprovado 

pelos conselheiros   do mandato anterior em exercício. 

Parágrafo Único - Para a primeira eleição o executivo proporá o regimento eleitoral 

exclusivo. 

Art. 9º – O mandato dos conselheiros terá caráter honorífero e se constituirá em 

relevante serviço público prestado ao Município. 

Art. 10º -  O mandato dos conselheiros será de dois anos, permitida a recondução para 

apenas mais um período imediato. 

Art. 11 – O conselho elegerá bianualmente, por maioria simples e votação secreta, 

dentre seus membros, um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, cujas atribuições 

serão definidas pelo Regimento Interno. 

Art. 12 – O conselho se reunirá mensalmente, em reunião pública e 

extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente. 
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§ 1º - A primeira reunião do conselho  será convocada pelo Prefeito Municipal, no prazo 

máximo de 60 dias da publicação desta lei. 

§ 2º - O primeiro mandato do CoMPDDUI encerrará extraordinariamente no dia 31 de 

dezembro de 2004. 

§ 3º - Após constituído o conselho, através de portaria do executivo, as reuniões que 

antecederem a eleição da diretoria, serão Presididas pelo Secretário Municipal de 

Planejamento. 

Art. 13 – Os trabalhos de secretaria executiva do CoMPDDUI  serão de 

responsabilidade de um servidor municipal designado mediante ato do Prefeito. 

Art. 14 – O CoMPDDUI reunir-se-á com o quorum mínimo de 1/3 (um terço) dos seus 

membros, e as deliberações serão tomadas por maioria simples dos membros presentes, 

cabendo ao Presidente somente o voto de desempate. 

Parágrafo único – Serão destituídos do conselho, os membros que tiverem faltas não 

justificadas de três (3) reuniões ordinárias consecutivas ou (05) cinco reuniões ordinárias 

alternadas no exercício de um ano. 

Art. 15 – As sugestões e pareceres do conselho, acatadas pelo Prefeito, serão 

regulamentadas na forma da lei. 

§ 1º Quando se tratar de matéria que altere o espírito da Lei, o Prefeito após acatar o 

parecer do conselho, enviará à Câmara de Vereadores para ser votada e se aprovada, fazer 

parte da Lei do Plano Diretor. 

§ 2º As sugestões  e pareceres não acatados pelo Prefeito, serão devolvidos ao conselho 

no prazo de trinta (30) dias para conhecimento. 

Art. 16 – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA, em 02 de junho de 2004. 

 

 

 

     Darci José Lima da Rosa 

     Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Briano Gil de Medeiros 

Sec. Mun. de Administração e Planejamento 

 

 

 

 

Rafael Ely Stumpf 

Sec. Mun. da Fazenda 
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Ângela Cardoso Barcelos 

Sec. Mun. da Educação 

 
 
 

José Alfredo Bergmüller 

Sec. Mun. da Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo 

 

 

 

José Fernando Ckless Soares 

Sec. Mun. de Desenvolvimento, Cultura e Captação de 

Recursos 

 

 

 

Vilma Maria Oliveira da Silva 

Sec. Mun. de Assistência Social 

 

 

 

 

 

Milene Lempek da Silva Rosa 

Sec. Mun. de Saúde 

 

 

 

Antenor Knobeloch 

Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos 

 

 

 
 
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 

 

 
                 Briano Gil de Medeiros 

Sec. Mun. da Administração e Planejamento 


