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DECRETO Nº 12.280, DE 1º DE JULHO DE 2005. 

Aprova o Regimento Interno do 
Conselho Municipal do Patrimônio 

Histórico e Cultural. 

                
 O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 2.917, de 
15 de outubro de 1984, alterada pelas Leis nº 5.872, de 16 de julho de 2002, e 
nº 6.035, de 09 de julho de 2003, e Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

                 
Art.  1º  Fica  aprovado  o  Regimento  Interno  do  Conselho 

Municipal  do  Patrimônio  Histórico  e  Cultural  –  COMPAHC,  anexo  ao 
presente Decreto, como se aqui estivesse transcrito. 

Art.  2º  Revogam-se  as  disposições  em  contrário, 
especialmente  o  Regimento  Interno  anteriormente  baixado  pelo  Conselho 
Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  CAXIAS  DO 
SUL,em 1º de julho de 2005. 

José Ivo Sartori,
PREFEITO MUNICIPAL.

José Carlos Vanin,
SECRETÁRIO-GERAL.
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REGIMENTO INTERNO DO
CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO

 HISTÓRICO E CULTURAL

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural 
-  COMPAHC,  criado  pela  Lei  nº  2.515,  de  15  de  outubro  de  1979, 
regulamentada pelo  Decreto  nº  4.644,  de 22 de setembro de 1980,  com a 
redação dada pela Lei nº 2.917, de 15 de outubro de 1984, com as alterações 
introduzidas pelas leis nº 5.872, de 16 de julho de 2002, e nº 6.035, de 09 de 
julho  de 2003,  é  órgão  de colaboração  e  assessoramento  à  Administração 
Municipal para os assuntos relacionados com o patrimônio histórico e cultural. 

Art. 2º. Ao COMPAHC compete: 

I  -  assessorar  a  Administração  Municipal  nos  assuntos 
referentes ao patrimônio histórico; 

      
II - encaminhar sugestão para inclusão no Plano Físico Urbano 

de legislação de proteção às áreas de valor histórico e cultural; 

III  -  propor  a  celebração  de  convênios  ou  acordos  com 
entidades  públicas  ou  particulares  visando  à  preservação  do  patrimônio 
histórico e cultural; 

IV  -  estabelecer  critérios para o enquadramento dos valores 
culturais  por  peças,  prédios  e  espaços a  serem preservados,  tombados ou 
desapropriados; 

V -  propor  a  inclusão ou exclusão no patrimônio  histórico e 
cultural do município de bens considerados de valor histórico e cultural; 

VI - propor, por todos os meios ao seu alcance, a defesa do 
patrimônio histórico e cultural do município; 

VII  -  dar  pareceres  em  pedidos  de  demolição,  reformas,  e 
qualquer outro aspecto sobre bens imóveis e móveis que tenham significação 
histórica para o Município;

                          
VIII - opinar sobre qualquer assunto pertencente ao patrimônio 

histórico e cultural do município; 

IX - elaborar e votar seu regimento interno; 
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X - solicitar o assessoramento técnico que julgar necessário ao 
Poder Executivo; 

XI  -  promover  a realização de estudos técnicos,  inventários, 
classificação,  arquivamento,  tombamento  e  conservação  de  documentos, 
monumentos, obras de valor artístico ou histórico, bem como as de interesse 
paisagístico e ambiental;  e cultural do município; 

XII - emitir resolução para efeito de tombamento; 

XIII  -  receber  e  processar  os  recursos  contra  os  atos 
determinativos do tombamento; 

XIV  -  encaminhar  ao  Prefeito  os  processos  discutidos  no 
Órgão, para decisão sobre o tombamento; 

XV  -  promover  campanhas  de  conscientização  cultural  e 
educativa  junto  à  população,  através  de  conferências,  concursos,  mostras 
folclóricas,  exposições,  leituras  de textos  literários e teatrais,  especialmente 
aqueles eventos que realcem e visualizem os bens tombados; 

XVI - propor a compra de bens imóveis ou seu recebimento em 
doação; e 

XVII - sugerir incentivos tributários a entidades que objetivem 
as  mesmas  finalidades  do  Conselho  ou  a  particulares  que  conservem  e 
protejam documentos, obras e locais de valor histórico e cultural. 

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

Art.  3º  O  COMPAHC  compõe-se  de  dezoito  membros 
designados pelo Chefe do Poder Executivo,  sem prejuízo de recondução, e 
escolhidos de acordo com o seguinte critério: 

I - nove representantes da Prefeitura Municipal, a saber: 

a) seis funcionários municipais estáveis ou inativos, devendo 
ser, necessariamente: 

1) um  bacharel  em  Ciências  Jurídicas  e  Sociais, 
representante da Procuradoria Geral do Município (PGM);

2) um engenheiro ou arquiteto, representante da Secretaria de 
Planejamento Municipal (SEPLAM); 
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3) um engenheiro ou arquiteto, representante da Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano (SDU); 

4) um  representante  da  Secretaria  Municipal  da  Educação 
(SMED), com curso superior em História;

5) um representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
(SEMMA), com curso superior; 

6) um  indicado  pelo  Sindicato  dos  Servidores  Municipais 
(SSM);

b) um funcionário da Secretaria Municipal  da Cultura (SMC), 
com curso superior, representante do Departamento de Memória e Patrimônio 
Cultural; 

c) o  Diretor  do  Departamento  de  Memória  e  Patrimônio 
Cultural ou seu substituto legal; e

d) o Secretário Municipal da Cultura ou seu substituto legal.

II  -nove membros sem qualquer vinculação com a Prefeitura 
Municipal, representantes de cada uma das seguintes entidades: 

a)  Sociedade  de  Engenharia,  Arquitetura,  Agronomia  e 
Química de Caxias do Sul - SEAAQ; 

b) Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul 
- CIC; 

c) Universidade de Caxias do Sul – UCS, vinculado ao Curso 
de Arquitetura e Urbanismo; 

d) União das Associações de Bairros - UAB;
 
e) Sindicatos Reunidos; 

f) Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB; 

g) Associação dos Docentes da Universidade de Caxias do Sul 
– ADUCS, vinculado aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes, História, 
Antropologia e afins; 

                         
h) Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; e 

i) Diretório Central de Estudantes (DCE) da Universidade de 
Caxias do Sul.
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Art.  4º  De  dois  em  dois  anos  é  renovada  a  metade  da 
composição do Conselho, de forma alternada, a fim de impedir que qualquer 
membro exerça as funções mais de quatro anos. 

§  1º  Para  que  se  complete  o  ajuste  à  lei  e  que  ninguém 
permaneça mais  de  quatro  anos no Conselho,  fica  autorizado,  somente  no 
próximo exercício, que os representantes do Município que já possuam quatro 
anos de mandato, permaneçam até a próxima renovação. 

§  2º  O  Secretário  Municipal  da  Cultura  e  o  Diretor  do 
Departamento  de  Memória  e  Patrimônio  Cultural  são  os  únicos  que 
permanecem  no  Conselho,  coincidindo  seus  mandatos  com  o  tempo  que 
permanecerem como titulares dos respectivos cargos. 

§ 3º Para designação dos membros a que alude o inciso II do 
artigo 3º,  Chefe do Poder Executivo solicitará às respectivas entidades quatro 
nomes, fazendo a escolha do titular e do suplente. 

Art. 5º Para a execução de suas atividades, o COMPAHC tem 
a seguinte organização: 

I - quanto às decisões:

a) plenário.

II - quanto à administração:

a) presidência;

b) vice-presidência; e

c) secretaria.

Art. 6º O Conselho elegerá, bienalmente, por maioria simples, 
dentre seus membros, um presidente e um vice-presidente, cujas atribuições 
estão definidas neste regimento interno. 

§ 1º Será obrigatória a presença de, no mínimo, dois terços dos 
conselheiros titulares por ocasião da eleição para a presidência. 

§  2º  Verificando-se  empate  para  a  eleição  do  presidente, 
proceder-se-á um segundo escrutínio. 

§ 3º Persistindo o empate a escolha recairá no mais idoso. 

§ 4º É permitida a reeleição do presidente, por mais um biênio. 
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  § 5º O Chefe do Poder Executivo presidirá a sessão de posse 
dos novos membros bem como a eleição para a presidência. 

 Art.  7º  O  Poder  Executivo  fornecerá  ao  COMPAHC  os 
recursos que se fizerem necessários ao seu funcionamento.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES

Seção I
Da Presidência

    Art. 8.º Ao presidente do COMPAHC compete: 

  I  -  representar  o  Conselho e  superintender  seus serviços, 
cuidando de sua ordem e regularidade; 

 II  -  convocar  o  Conselho  e  presidir  as  suas  reuniões, 
ordenando  os  trabalhos,  resolvendo  as  questões  de  ordem,  conduzindo  os 
debates, apurando as votações e exercendo o voto de qualidade;

III  -  proceder  a  distribuição  dos  processos  e  designar  os 
relatores;

IV - por em discussão as atas das sessões; 

V - assinar as atas das sessões e os pereceres do Conselho, 
encaminhando estes para os devidos fins; 

VI  -  assinar  a  correspondência  ou  comunicações  expedidas 
pelo Conselho, efetividades e serviços extraordinários; 

VII - requisitar as diligências solicitadas pelos relatores ou pelo 
plenário; 

VIII  -  requisitar  material  e  pessoal  destinados ao serviço  do 
Conselho; 

IX - solicitar servidor para substituir o secretário em faltas ou 
impedimentos ocasionais; 

X  -  propor  à  autoridade  competente  as  medidas  que  julgar 
necessárias ao bom desempenho das atribuições do Conselho; 

XI  -  convocar  sessões  extraordinárias  sempre  que  julgar 
necessárias ao bom desempenho das atribuições do Conselho; 
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XII  -  comunicar  ao  Chefe  do  Poder  Executivo  as  faltas  às 

sessões dos membros referidos no art. 10 da Lei nº 2.917, de 1984; 

XIII  -  apresentar,  ao  término  de  cada  ano,  relatório  das 
atividades do Conselho; 

XIV -  corresponder-se com pessoas e entidades públicas ou 
privadas para esclarecimento e assessoramento sobre matéria do interesse do 
Conselho; e

                         
XV - dar voto de desempate. 

Parágrafo  único.  Por  delegação  expressa  do  presidente,  as 
convocações e pautas das sessões poderão ser assinadas pelo secretário do 
COMPAHC. 

Art. 9º O presidente será substituído, em seus impedimentos, 
pelo vice-presidente e na falta deste, pelo membro mais idoso.

Seção II
Da Vice-Presidência

Art. 10. Ao vice-presidente do COMPAHC incumbe substituir o 
presidente nas faltas ou impedimentos deste. 

Seção III
Da Secretaria

Art. 11. Os trabalhos da secretaria do Conselho serão dirigidos 
por um secretário designado mediante ato do Prefeito. 

Art. 12. Ao secretário compete: 

I  -  assistir  às  sessões,  lavrando  as  atas  correspondentes  e 
assinando-as com o presidente e demais membros; 

II  -  providenciar,  de  ordem  do  presidente,  sobre  as 
convocações das sessões e preparar a pauta dos trabalhos; 

 
III - cumprir as ordens do presidente; 

IV - efetuar a leitura dos processos em pauta, informações e 
pareceres quando for determinado pelo presidente; 

V - receber a correspondência, comunicações e processos 
encaminhados ao Conselho, protocolando-os; 
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VI  -  redigir  ofícios,  recomendações,  encaminhamentos,  bem 
como outros assuntos relativos ao COMPAHC, que lhes seja determinado pelo 
presidente; 

VII - apresentar ao presidente, para distribuição, os processos 
que receber; 

VIII - promover o rápido andamento dos processos e a pronta 
realização dos atos e diligências; 

                       
IX - diligenciar na pronta devolução dos processos apreciados; 

X - manter atualizado o registro dos expedientes distribuídos 
aos membros do COMPAHC; 

XI - manter em ordem e à disposição dos membros, o arquivo 
dos pareceres; 

XII - receber, conferir, guardar e distribuir o material destinado 
ao Conselho; 

XIII  -  encaminhar  mensalmente  ao  presidente  comunicação 
sobre  o  comparecimento  dos  membros  às  reuniões,  para  os  efeitos 
regimentais; 

XIV - organizar e fornecer ao presidente folha de efetividade e 
serviços extraordinários do pessoal em atividade junto ao COMPAHC, e assim 
também dos servidores designados para assessorá-lo; 

XV - manter atualizada a grade de distribuição de processos, 
apresentando-a ao presidente nas sessões ordinárias; e

XVI  -  proceder  as  publicações  atinentes  ao  COMPAHC  na 
forma deste regimento. 

Art.  13.  Salvo  por  expressa  determinação  do  presidente,  é 
vedado ao secretário informar as partes interessadas a respeito da distribuição 
ou redistribuição dos processos. 

Seção IV
Dos Conselheiros

Art. 14. Aos conselheiros incumbe, além do já disposto neste 
regimento, mais: 

a) requerer à presidência urgência para o exame de qualquer 
assunto; 
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b) requerer à presidência quaisquer providências, diligências, 
informações ou esclarecimentos; 

c) colaborar no acompanhamento de pareceres e resoluções 
do COMPAHC; 

d) integrar comissões formadas pelo plenário; 

e) dar-se por impedido, mediante justificativa; e 

f)  quando  relator  ou  revisor,  orientar  os  debates,  tendo 
prioridade no encaminhamento de proposições. 

Parágrafo único. Nos impedimentos do presidente e do vice-
presidente, assumir a presidência do COMPAHC, se o mais idoso. 

CAPÍTULO IV
DOS ATOS DO CONSELHO

                  
Art. 15. São atos do Conselho:

a) pareceres; e

b) resoluções.

Art. 16. O parecer é a manifestação do Conselho sobre matéria 
que lhe seja submetida. 

                 
§ 1º O parecer será emitido por escrito nos autos do processo. 

§ 2º O parecer deverá conter histórico, análise da matéria e 
conclusão. 

Art. 17. Resolução é o ato do Conselho, de caráter geral, que o 
colegiado entenda não disciplinar por parecer. 

CAPÍTULO
V

DOS PROCESSOS

Seção I
Do Recebimento
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Art.  18.  Os processos de competência  do COMPAHC serão 
recebidos se encaminhados através: 

I - do Chefe do Poder Executivo, devidamente protocolados no 
âmbito municipal; e 

II  -  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores,  com  tramitação 
pertinente àquela Casa Legislativa. 

Parágrafo único. Em ambas as hipóteses os processos serão 
autuados e protocolados pelo secretário que os encaminhará ao presidente. 

Seção II
Da Distribuição

Art. 19. O presidente distribuirá os processos ao relator e ao 
revisor, exceto quando a matéria for classificada com a deliberação imediata. 

§  1º  Os  processos  encaminhados  ao  Conselho  serão 
distribuídos  aos  relatores,  atendendo  à  especialização  de  cada  um,  sem 
prejuízo, porém, do rodízio entre os conselheiros. 

§ 2º Quando o relator for representante do Poder Executivo, o 
revisor será de uma das entidades com assento no COMPAHC. 

§  3º  Quando  o  relator  for  representante  de  qualquer  das 
entidades com assento no COMPAHC, o revisor será um dos representantes 
do Poder Executivo. 

§  4º  Nas matérias de deliberação imediata,  o  presidente  ou 
conselheiro que a suscitar fará relatório verbal, colocando o assunto ao inteiro 
conhecimento do plenário, o qual, após o conhecimento e debate emitirá seu 
parecer na forma regimental. 

Art. 20. A distribuição será procedida em sessão, por despacho 
do presidente, obedecido o critério de rodízio entre os conselheiros. 

§  1º  Da  distribuição  ficará  excluído  o  presidente,  que  será 
substituído pelo suplente da representação que exerce. 

§  2º  A  distribuição  dos  processos  poderá,  a  critério  do 
presidente, ser executada na secretaria do COMPAHC, independentemente de 
realização de sessão. 

Art. 21. O relator, no prazo de sete dias, emitirá seu relatório, 
devolvendo  o  processo  ao  secretário,  que  o  encaminhará  de  imediato  ao 
revisor, que em três dias devolverá os autos devidamente revisados. 
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§ 1º O relator deverá apresentar justificativa sempre que seja 
levado a protelar o relato. 

§  2º  Relatado  e  revisado  o  processo,  será  o  mesmo 
encaminhado ao presidente, que o examinará, determinando as diligências que 
entender  necessárias,  incluindo-o,  posteriormente,  na  pauta  disponível  da 
primeira sessão que se realizar. 

§  3º  As diligências solicitadas independem de aprovação do 
plenário. 

Art. 22. Considera-se relator ou revisor a entidade com assento 
no COMPAHC ou a unidade administrativa do Poder Executivo. 

§ 1º Na ausência do relator ou revisor, serão estes substituídos 
por seus suplentes com assento no COMPAHC. 

§ 2º Na impossibilidade da substituição prevista no parágrafo 
anterior, o processo será retirado de pauta e incluído na primeira sessão a ser  
realizada.  

Art. 23. A vinculação do relator e do revisor somente se tornará 
efetiva  após  terem  estes  lançado  seus  pronunciamentos,  por  escrito,  nos 
referidos autos. 

Art. 24. Poderá o membro do Conselho dar-se por impedido ou 
por suspeito, única e exclusivamente por relevante motivo acolhido. 

Art.  25.  Admitido  o  impedimento  ou  suspeição  do  relator, 
voltará o processo ao presidente para nova distribuição, não podendo aquele 
conselheiro discutir ou tomar parte na votação da matéria em que se der por 
impedido ou suspeito. 

Parágrafo único. A redistribuição de um mesmo processo não 
poderá ser repetida. 

CAPÍTULO VI
DAS SESSÕES

Seção I
Do Plenário

Art. 26. Ao plenário incumbe conhecer, debater e emitir parecer 
em forma de resolução sobre a matéria de sua competência de acordo com o 
art. 2º deste regimento. 

Art. 27. As resoluções de que trata o artigo anterior serão de 
três espécies: 
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a) resolução;

b) resolução Interna do COMPAHC; e

c) resolução regimental.

§  1º  As  resoluções  serão  exaradas  sempre  que  a  matéria 
envolver exame de processo, sendo identificadas da seguinte forma:

 
a) número romano indicando o período de atividade seguido da 

sigla COMPAHC; e 

b) palavra RESOLUÇÃO, seguida do número correspondente à 
mesma e o ano a que se refere. 

§  2º  As  resoluções  internas  do  COMPAHC serão  exaradas 
sempre que a matéria tiver origem no plenário, sendo identificadas da seguinte 
forma: 

a) mesmo procedimento da alínea “a” do parágrafo anterior; e 

b) sigla RIC, seguida do número correspondente à mesma e o 
ano a que se refere.

§  3º  As  resoluções  regimentais  serão  exaradas  nos  casos 
fixados no artigo 66 do presente regimento, sendo identificadas da seguinte 
forma: 

a) o mesmo procedimento da alínea “a” do parágrafo anterior; e
 
b) sigla RG, seguida do número correspondente à mesma e o 

ano a que se refere.
 
Art. 28. A pauta das sessões será afixada no mínimo quarenta 

e  oito  horas  antes  de  sua  realização,  no  “hall”  de  entrada  da  Prefeitura 
Municipal, sem prescrição de prazo, dela devendo constar o nome das partes 
quando houver. 

Parágrafo  único.  A  parte  será  notificada  com  antecedência 
mínima de quarenta e oito horas para exercitar, querendo, o direito fixado no 
artigo 30. 

Art.  29.  No  exame  dos  processos  o  plenário  obedecerá  o 
seguinte ordenamento: 

I - apresentação do relatório;

II - apresentação de revisão;

III - sustentação oral pelas partes ou seus procuradores;

IV - exame, debate e deliberação.
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Art.  30.  As  partes  ou  seus  procuradores,  desde  que  o 
requeiram à presidência, antes do início da sessão, poderão fazer sustentação 
oral. 

§ 1º As partes e os procuradores, por ocasião do requerimento, 
deverão  identificar-se  devendo  os  procuradores  fazer-se  acompanhar  de 
mandato. 

§ 2º Será concedido às partes, o prazo de quinze minutos para 
a sua manifestação, podendo tal prazo ser prorrogado à critério do plenário. 

Art. 31. Após a sustentação oral, ou no decorrer da discussão, 
qualquer  dos  conselheiros  poderá,  com  a  aquiescência  da  presidência, 
formular perguntas aos interessados sobre a matéria objeto do pedido. 

Art.  32.  Os conselheiros poderão requerer,  antes da matéria 
ser posta em regime de votação, vista do processo por uma vez, com prazo de 
devolução de vinte e quatro horas. 

Parágrafo único. Nos casos previstos no “caput” deste artigo, o 
processo  será  incluído,  com  prioridade,  na  pauta  da  próxima  sessão,  da 
mesma natureza, não podendo ser objeto de novo pedido de vista. 

Art. 33. Encerrada a discussão, o plenário passará a deliberar, 
respeitando o disposto no art. 42, proceder-se-á a votação, começando pelo 
voto do relator, a seguir do revisor e após os demais conselheiros presentes, a 
começar  pela  direita  daquele,  só  se  admitindo  o  uso  da  palavra  para  a 
declaração do voto, encaminhamento de votação ou questão de ordem. 

Parágrafo único. O processo de votação será nominal. 

Art. 34. Em caso de empate na votação, caberá ao presidente 
o voto de desempate.

Art.  35. O relator redigirá a resolução do Conselho que será 
assinada por todos os conselheiros presentes. 

Art.  36.  Vencido  o  relator,  o  presidente  designará  um  dos 
conselheiros que adotar o voto vencedor para redigir a resolução, deferindo-lhe 
prazo. 

Parágrafo único. O voto vencido integrará a decisão quando 
apresentado por escrito. 

          
Art.  37.  A  aprovação  dos  pedidos  de  demolição  e  qualquer 

outro aspecto sobre bens móveis e imóveis que tenham significação histórica e 
cultural para o Município, submetido à apreciação do Conselho, dependerá do 
voto favorável da maioria absoluta de seus membros. 
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Art.  38.  As  resoluções  devidamente  assinadas  na  forma  do 

presente  regimento  deverão  ser  anexadas  aos  referidos  processos  e 
encaminhadas  ao  Chefe  do  Poder  Executivo,  no  prazo  de  quarenta  e  oito 
horas, mediante termo de entrega de recebimento. 

§ 1º De todas as resoluções, o COMPAHC remeterá cópia à 
Câmara Municipal de Vereadores. 

§ 2º As resoluções, na sua íntegra, serão afixadas no “hall” de 
entrada da Prefeitura Municipal e suas emendas publicadas na imprensa local. 

Art. 39. O COMPAHC reunir-se-á com um “quorum” mínimo de 
dez  membros  e  as  deliberações  serão  tomadas  por  maioria  simples  dos 
membros presentes, cabendo ao presidente somente o voto de desempate. 

Parágrafo  único.  Decorridos  quinze  minutos  da  hora 
determinada, não havendo “quorum” regimental, na forma prevista no “caput” 
deste  artigo,  o  presidente,  o  vice-presidente  ou,  na  ausência  deste,  o 
conselheiro mais idoso que tenha comparecido à sala de sessões, adiará a 
sessão para o mesmo dia ou para data que julgar conveniente. 

Art.  40.  Quando  houver  matéria  urgente  ou  acúmulo  de 
processos,  qualquer  membro  do  Conselho  poderá,  justificando,  propor  a 
convocação de reunião extraordinária. 

Seção II
Do Comparecimento

Art. 41. Os conselheiros titulares e suplentes serão convocados 
para as sessões com antecedência mínima de quarenta e oito horas. 

§  1º  Excepcionalmente,  a  convocação  poderá  ser  feita  em 
prazo inferior ao fixado no “caput”. 

§ 2º A convocação será acompanhada da pauta da sessão. 

Art. 42. Ao conselheiro suplente é assegurado o direito de atuar 
no  Conselho,  podendo  dele  participar,  sendo-lhe  defeso  direito  de  voto  a 
menos que o titular de sua entidade ou representação esteja ausente, quando 
lhe serão assegurados todos os direitos atinentes aos mesmos. 

Art.  43.  O  não-comparecimento,  sem  motivo  justificado,  do 
representante das entidades mencionadas no artigo 3º deste regimento, por 
três sessões consecutivas ou seis alternadas, considerando o período de um 
ano, implica perda do respectivo mandato e do direito à recondução. 

§ 1º Cabe à presidência decidir sobre a justificativa das faltas 
dos conselheiros. 
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§  2º  As  ausências  dos  conselheiros  serão  anotadas  pelo 
secretário e comunicadas à presidência para os efeitos regimentais. 

Art.  44.  As entidades representadas deverão ser  informadas 
sempre  que  se  verifique  a  ausência  da  representação  por  três  sessões 
consecutivas ou por seis sessões alternadas no período de um ano. 

Art. 45. A perda do mandato e do direito à recondução pelos 
motivos previstos no artigo 43, será declarada pelo Chefe do Poder Executivo,  
mediante solicitação da presidência. 

Seção III
Das Licenças

Art.  46.  O  conselheiro,  mesmo  quando  no  exercício  da 
presidência, poderá, após requerimento oral ou escrito e com aprovação do 
Conselho, afastar-se ou licenciar-se de suas atribuições por um período de até 
cento e oitenta dias. 

§ 1º As licenças e afastamentos não superiores a trinta dias, 
bem  como  a  justificação  de  eventuais  faltas  até  três  consecutivas, 
independerão  de  audiência  do  Conselho,  cabendo  sua  aprovação  ao 
presidente, mediante solicitação por escrito do conselheiro, salvo quando se 
tratar do próprio. 

§  2º  Entende-se  por  licença  a  ausência  por  período 
previamente determinado, inclusive férias, e por afastamento, a solicitada sem 
determinação do período, não podendo ultrapassar a cento e oitenta dias. 

§  3º  Perderá  o  mandato,  passando  a  titular  o  respectivo 
suplente, o conselheiro que se mantiver afastado por período superior a cento 
e oitenta dias, ou faltar sem justificativa, a três reuniões consecutivas ou seis 
intercaladas, durante um ano. 

Art.  47.  Nos  casos  de  substituição,  o  suplente  entrará  em 
exercício efetivo da representação, enquanto perdurar o afastamento do titular. 

Art. 48. Ocorrendo pedido de licença de titular e suplente de 
uma  mesma  entidade  ou  representação,  será  tal  fato  comunicado  pelo 
presidente ao Chefe do Poder  Executivo,  para que o mesmo providencie a 
substituição pelo período de afastamento. 

Art.  49.  No caso de afastamento definitivo do titular e/ou do 
suplente deverão estes comunicar tal fato às entidades ou representações. 
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Parágrafo  único.  Em  ocorrendo  esta  hipótese,  deverão  as 
entidades oficiar ao presidente e ao Chefe do Poder Executivo,  remetendo, 
também,  a  este  último,  a  relação  nominal  conforme  art.  4º,  §  3º,  deste 
regimento. 

Seção IV
Dos Trabalhos

Art.  50.  Os  trabalhos  das  sessões  obedecerão  o  seguinte 
ordenamento:

a) verificação do “quorum”;
        
b) leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior;

c) comunicações;

d) distribuição de processos;
        
e)ordem do dia; e
   
f) encerramento.

§ 1º A ata da sessão anterior será submetida à deliberação do 
plenário. 

§ 2º A ata aprovada será assinada pelo presidente, secretário e 
demais membros. 

§ 3º As emendas e retificações serão objeto de adendo que 
será aprovado na mesma sessão. 

§  4º  Os  conselheiros  poderão  usar  da  palavra  para  fazer 
comunicações,  apresentar  pedidos  de  providências  ou  tratar  de  outros 
assuntos. 

 Art. 51. As proposições apresentadas durante as sessões na 
forma do § 4º do artigo anterior, serão classificadas a critério do plenário, em 
matéria a ser devidamente informada, relatada ou de deliberação imediata. 

Art.  52.  As  deliberações  de  plenário  terão  a  forma  de 
resoluções e serão assinadas pelo presidente. 

CAPÍTULO VII
DOS EFEITOS DAS RESOLUÇÕES
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Art. 53. Das resoluções do COMPAHC não caberá recurso. 

§  1º  A  inconformidade  das  partes  deverá  ser  manifestada 
diretamente ao Chefe do Poder Executivo, no prazo máximo de três dias, a 
contar da data da sessão que aprovou a ata correspondente à sessão na qual 
o processo foi apreciado. 

§  2º  Voltando  o  processo  ao  COMPAHC,  o  mesmo seguirá 
tramitação normal, vinculados o relator e o revisor. 

Art. 54. Constatando o COMPAHC a inexistência de elementos 
novos justificadores do pedido, o mesmo será devolvido ao Chefe do Poder 
Executivo, mantida a resolução anterior. 

Parágrafo único. Se o recurso for intempestivo,  o presidente 
não o receberá, dando-se ciência ao interessado do despacho denegatório, e 
devolverá ao Chefe do Poder Executivo. 

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 Art.  55.  É  obrigatório  o  comparecimento  dos  membros  do 
Conselho  às  sessões,  tanto  ordinárias  como  extraordinárias,  cabendo  ao 
suplente substituir o titular em seus impedimentos. 

Parágrafo  único.  Quando  o  titular  estiver  impedido  de 
comparecer, deverá comunicar o fato ao respectivo suplente em tempo para 
que ocorra a substituição, passando ao mesmo os expedientes já estudados e 
em condições de serem apresentados. 

Art.  56.  Sessenta  dias  antes  do  término  dos  mandatos  dos 
representantes  das  entidades,  o  presidente  oficiará  ao  Chefe  do  Poder 
Executivo  para  que  providencie  a  recondução  dos  conselheiros  ou  a 
designação de outros. 

Art.  57.  O  presente  regimento  poderá  ser  alterado,  total  ou 
parcialmente, por decisão da maioria absoluta dos membros do Conselho. 

Art.  58.  Qualquer  proposta  de  alteração  do  regimento  será 
apresentada  em  sessão  do  Conselho  e,  uma  vez  considerada  objeto  de 
deliberação,  somente  poderá  ser  discutida  e  votada  em  outra  sessão 
previamente marcada para este fim. 

Art. 59. Em qualquer tempo e quando necessário, o presidente 
designará  uma  comissão  de  três  membros,  para  estudar  e  apresentar  ao 
Conselho as alterações que forem indicadas ao presente regimento. 
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Art.  60.  As  decisões  sobre  aprovação  de  disposições 
regimentais serão expressas através de resoluções e encaminhadas ao Chefe 
do Poder Executivo. 

Art.  61.  O  presente  regimento,  bem  como  suas  alterações, 
serão publicadas na imprensa local,  enviando-se cópia  ao Chefe  do Poder 
Executivo, à Câmara Municipal de Vereadores e às entidades que compõem o 
COMPAHC, entrando em vigor na sessão seguinte à sua publicação. 

Art. 62. A contagem dos prazos será ininterrupta, excluindo o 
dia do início, computando-se o do final. 

Art. 63. O secretário, nos seus impedimentos, será substituído 
por  servidor  previamente  designado  pelo  Chefe  do  Poder  Executivo,  por 
solicitação do presidente. 

Art.  64. O presidente, o vice-presidente, os conselheiros e o 
secretário deverão manter discrição absoluta sobre assunto em andamento ou 
em estudo junto ao COMPAHC. 

Art. 65. As sessões ordinárias serão realizadas mensalmente, 
conforme calendário anual fixado. 

Parágrafo  único.  O  recesso  do  Conselho  será  de  sessenta 
dias,  nos  meses  de  janeiro  e  fevereiro,  salvo  convocação  para  sessão 
extraordinária. 

Art.  66.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  maioria 
absoluta do Conselho, em resoluções, que passam a integrar este regimento. 

Art. 67. Fica aprovado este regimento interno em conformidade 
com o Decreto nº 12.280, de 1º de julho de 2005, revogando-se as disposições 
em contrário, especialmente o anterior baixado pelo Conselho. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, 
em 1º de julho de 2005. 

José Ivo Sartori,
PREFEITO MUNICIPAL

José Carlos Vanin,
SECRETÁRIO-GERAL.


