
REGIMENTO INTERNO 
 CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA

CAPÍTULO I
DA NATUREZA, OBJETIVOS E PRINCÍPIOS

Art.  1º  O  Conselho  Municipal  do  Trabalho  Emprego  e  Renda  -  CMTER  tem  a
finalidade de estabelecer, acompanhar e avaliar a Política Municipal do Trabalho, Emprego e
Renda, deliberar sobre as políticas públicas de fomento e apoio à geração e/ou manutenção de
trabalho,  emprego  e  renda,  inserção,  qualificação  e  requalificação  profissional,  propondo
medidas para o desenvolvimento e aprimoramento da gestão do sistema público de trabalho,
emprego e renda;

      
Art. 2º O CMTER tem suas diretrizes e competências regidas pela Lei Municipal n.º

8.729, de 25 de novembro de 2021.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

Art.  3º O  CMTER  é  composto  por  dezoito  (18)  membros,  de  forma  tripartite  e
paritária, com representações do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, em igual
número e na seguinte forma:

I – Representação Governamental:

a) Fundação de Assistência Social – FAS;

b) Gerência Regional da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia de Caxias
do Sul;

c) Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social:

d) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego;

e) Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

f) Secretaria Municipal da Cultura.

II – Representação dos Trabalhadores:

a) Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região;

b) Sindicato dos Empregados no Comércio de Caxias do Sul;



c) Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Caxias
do Sul;

d)  Sindicato  dos  Trabalhadores  no  Comércio  Hoteleiro,  Meios  de  Hospedagem  e
Gastronomia e em Turismo e Hospitalidade de Caxias do Sul – Sintrahtur;

e) Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social
e de Orientação e Formação Profissional de Caxias do Sul – Senalba;

f) Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário e Calçado de Caxias do Sul e
Região.

III – Representação dos Empregadores:

a) Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do
Sul e Região – Simecs;

b)  Sindicato  do  Comércio  Varejista  de  Gêneros  Alimentícios  de  Caxias  do  Sul  –
Sindigêneros;

c) Sindicato da Indústria da Construção Civil de Caxias do Sul – Sinduscon;

d) Sindicato Rural Patronal de Caxias do Sul – Sindirural;

e) Sindicato do Comércio Varejista de Caxias do Sul – Sindilojas; e,

f) Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho – Simplás.

§  1º  Para  cada  membro  titular  haverá  um membro  suplente  pertencente  ao  mesmo
órgão/entidade, indicado pelas respectivas organizações;

§ 2º Os mandatos dos representantes, titulares e suplentes, são de vinte e quatro (24)
meses, permitida a recondução, por um único mandato subsequente;

§ 3º Os Conselheiros, titulares e suplentes, indicados na forma do § 1º da Lei 8.729 de
25 de novembro de 2021, serão formalmente nomeados por decreto, devidamente publicado
no Diário Oficial do Município;

§ 4º O exercício da função de Conselheiro é considerado de Interesse Público relevante
e  os  seus  membros,  titulares  ou  suplentes,  não  receberão  nenhum  tipo  de  remuneração,
vantagem ou benefício.

Art. 4º O CMTER tem a seguinte organização:

I – Presidente

II – Vice- Presidente 

III – Secretaria- Executiva 



IV – Conselheiros 

§ 1º   A Presidência e a Vice-presidência do CMTER serão eleitas para o período de
vinte e quatro (24) meses, por maioria absoluta de votos, e o seu exercício será alternado entre
as  representações  dos  trabalhadores,  dos  empregadores  e  do  Governo,  sendo  vedada  a
recondução para período consecutivo;

§  2º A Vice-presidência  do  CMTER será  exercida  por  representante  governamental
quando a Presidência couber à representação dos trabalhadores ou dos empregadores, e de
forma alternada  entre  as  representações  dos  trabalhadores  e  dos  empregadores,  quando a
Presidência for exercida por representante do Governo;

Art. 5º Cabe à Presidência do CMTER:

I –  cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do Conselho e demais normas atinen-
tes à matéria.

II -   aprovar a pauta das reuniões; 

III - convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;

IV - presidir as sessões plenárias, orientar os debates, colher os votos e votar;

V – emitir voto de qualidade nos casos de empate;

VI – Convidar pessoas ou entidades para participarem das reuniões ordinárias do Conse-
lho, sem direito a voto;

     VII - solicitar informações, estudos e/ou pareceres sobre matérias de interesse do Conse-
lho;

VIII – Designar relatores para estudos preliminares dos processos e demais assuntos a
serem discutidos nas reuniões do Conselho;

IX – conceder vista de matéria constante de pauta;

X – decidir  ad referendum  do Conselho, quando se tratar de matéria inadiável e não
houver tempo hábil para a realização de reunião, devendo dar imediato conhecimento da deci-
são aos membros do Colegiado;

XI– expedir todos os atos necessários ao desempenho de suas atribuições; 

§ 1º A decisão de que trata o inciso X deste artigo será válida somente para matérias que
estiverem constantes no Plano de Trabalho, sendo submetida à homologação do Conselho na
primeira reunião subsequente ao ato;

§ 2º No caso de vacância da Presidência, caberá ao Conselho realizar a eleição de um(a)



novo(a) Presidente, para completar o mandato do antecessor, dentre os membros da mesma
representação, garantindo o rodízio e ficando assegurada a continuidade da atuação da Vice-
presidência até o final de seu mandato.

Art. 6º Cabe ao Vice-Presidente do CMTER:

I –  Assessorar o Presidente, acompanhar as reuniões;

II  –  Substituir  o  Presidente,  em  virtude  de  sua  ausência,  mediante  convocação  do
mesmo.

Art. 7º Cabe à Secretaria-Executiva do CMTER

I– Expedir comunicação aos integrantes do CMTER, com pauta prévia, para reuniões
plenárias, com antecedência mínima de 07 (sete) dias;

II – Organizar as reuniões conforme determinado;

III- Secretariar as reuniões e lavrar as respectivas atas;

IV – Promover o preparo e a expedição de processos, correspondências e expedientes do
Conselho;

V – Zelar pela manutenção e ordem dos serviços, fichários e arquivos do CMTER;

VI-  Promover  a  publicação oficial  de resoluções,  ordens  de  serviços  e  materiais  de
divulgação de assuntos relacionados ao CMTER;

      VII  –  Realizar  diagnóstico  e  visita  aos  membros do Conselho,  para  elaboração de
Projetos;

VIII – Elaborar Projetos e Planos de Trabalhos para submissão dos Conselheiros;

IX – Elaborar e encaminhar propostas de apoio a projetos;

X - Acompanhar e monitorar a execução de projetos e ações do CMTER;

XI – Apresentar relatórios aos Conselheiros referente à projetos aprovados. 

Parágrafo  Único   : A Secretaria-Executiva  do  CMTER  deverá  ser  exercida  por
servidor público municipal, formalmente designado para a função, através de ofício emitido
pelo órgão municipal responsável pela Política de Trabalho, Emprego e Renda no Município
de Caxias do Sul. 



Art. 8º Cabe aos Conselheiros do CMTER

I – Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do CMTER;

II – Apresentar propostas de ações ao CMTER, respeitando a legislação,  prazos e Plano
de Trabalho do CMTER;

III – Acompanhar e monitorar a execução de projetos e ações do CMTER; 

IV – Votar propostas apresentadas em reuniões do Conselho; 

V– Participar da avaliação anual das ações do Conselho que será realizada no mês de
novembro de cada ano. 

Parágrafo Único:  O Conselheiro que não se fizer presente, sem justificativa, a três
reuniões  Plenárias  consecutivas  ou  a  seis  intercaladas,  perderá,  automaticamente,  a
representação,  assumindo  o  Suplente,  até  que  a  Presidência  receba  o  indicativo  do  novo
Titular e Suplente para a representação. 

Art. 9º O CMTER se reunirá:

I  –  ordinariamente,  a  cada  bimestre,  e  extraordinariamente,  a  qualquer  tempo,  por
convocação de sua Presidência ou de, pelo menos, um terço de seus membros;

II  –  com quórum mínimo  de,  pelo  menos,  dois  terços  dos  seus  membros,  para  as
deliberações.

Art.  10º As  deliberações  do  CMTER serão  tomadas  por  maioria  simples  de  votos,
observado o quórum mínimo de que trata o inciso II do Art. 10º, cabendo à Presidência o voto
de qualidade.

Parágrafo Único - Os membros suplentes terão direito ao voto, quando estejam em
substituição ao Titular.

CAPÍTULO III
DA PUBLICIDADE

Art. 11º  As deliberações das reuniões Plenárias deverão ser registradas em ata,  as
quais serão arquivadas na Secretaria-Executiva prevista no art. 7°, para efeito de consulta, e
disponibilizadas no sítio oficial do Município na Internet.

Art. 12º Em toda e qualquer ação promocional, relacionada com o objeto do Projeto
aprovado, deverá, obrigatoriamente, ser destacada a participação do Município de Caxias do
Sul.  As  logomarcas  e  materiais  informativos  deverão  ser  previamente  autorizados  pelo
Município. 



Parágrafo Único - O canal oficial de divulgação de matérias publicitárias do CMTER
será  o  site  oficial  do  Município  de  Caxias  do  Sul,  e  posteriormente  compartilhadas  aos
Conselheiros. 

CAPÍTULO IV
DAS DELIBERAÇÕES

 Art.  13º O  CMTER  deliberará  e  fiscalizará  a  utilização  dos  recursos  do  Fundo
Municipal do Trabalho, que serão destinados nos termos da Lei que o institui;

           Art. 14º  Ações e projetos de terceiros poderão ser apresentados ao CMTER através do
preenchimento de formulário específico;

           Art. 15º Caberá ao Conselho aprovar o Plano de Trabalho, que terá vigência mínima de
02  (dois)  anos,  podendo  ser  alterado  somente  através  de  aprovação  de  dois  terços  dos
membros do Conselho. 

Parágrafo  único  -  A cada nova gestão  do  Conselho,  um novo Plano de  trabalho
deverá ser apresentado para votação, em reunião ordinária, em até 06 (seis) meses; 

           Art. 16º  O Presente Regimento Interno só poderá ser alterado em reunião do CMTER,
convocada para este fim específico, com antecedência mínima de 7 (sete) dias e instalada com
presença de 02 terços de seus membros.

       Art. 17º  Os casos omissos deste Regimento serão resolvidos em reunião ordinária,
através de votação. 

Este Regimento foi aprovado, em reunião extraordinário do CMTER no dia xxx de xxxx de
2022.


