
 

 

 

 

 

PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA-ES 
GABINETE DO PREFEITO 

 

 

DECRETO Nº 13.038 DE 20 DE JUNHO DE 2017. 
      

HOMOLOGA REGIMENTO INTERNO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
COLETIVO. 

 

 

  O PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pelo Art.64, Inciso XXI da Lei Orgânica 

Municipal, tendo em vista o disposto no art. 24 da Lei nº 3.043 

de 22 de julho de 2010, em atendimento ao Ofício nº 002/2017, 

protocolizado sob o nº 485804, datado de 05 de junho de 2017,   

 

 

 DECRETA: 
 
 
  Art. 1º - Fica homologado o Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Transporte Coletivo, conforme o que dispõe o art. 24 

da Lei nº 3.043 de 22 de julho de 2010. 

 

 

  Parágrafo Único – O Regimento Interno de que trata o Artigo 
1º deste Decreto, foi aprovado pelos membros natos do Conselho 

Municipal de Transporte Coletivo, registrado em Ata nº 10 da 

Reunião Ordinária realizada no dia 31 de maio de 2017. 

 

 

 Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

  

 

  PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 

 

 GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, aos 20 dias do mês de 
junho de 2017. 

 
 

Mário Sérgio Lubiana 
Prefeito 
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PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA-ES 

Conselho Municipal de Transporte Coletivo – CMTC de Nova Venécia-ES 
 
 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO 
CAPÍTULO I 

 
DA NATUREZA, COMPOSIÇÃO E  ORGANIZAÇÃO 

 
 

Art. 1º. O Conselho Municipal de Transporte Coletivo – CMTC – de Nova Venécia, autorizado 

pela Lei Municipal nº 3.043, de 22 de julho de 2010, artigo 23 e instituído pelo Decreto 

Municipal nº 8.756 de 25/07/2011, Alterado pelo Decreto nº 10.982, de 02 de maio de 2014, é o 

órgão consultivo e de assessoramento ao Poder Executivo, na formulação e execução do 

planejamento, regulamentação, operação, fiscalização e dos aspectos econômicos, financeiros 

e tarifários dos serviços municipais de transporte público de passageiros e do uso das vias 

municipais, por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para 

fins de circulação, parada e estacionamento. 

 

Paragrafo Único. O Conselho Municipal de Transporte Coletivo – CMTC – de Nova 

Venécia/ES, está vinculado à Secretaria Municipal de Administração. 

 

Art. 2º. A composição do Conselho Municipal de Transporte Coletivo – CMTC - de Nova 

Venécia/ES, está estabelecida no artigo 23 da Lei Municipal nº 3.043, de 22/07/2010 e sua 

nomeação e posse oficializada por meio do Decreto Municipal nº 8.756, de 25/07/2011, 

Alterado pelo Decreto nº 10.982, de 02 de maio de 2014. 

 

§1º. Os conselheiros elegerão entre seus pares, a diretoria do CMTC, que terá a seguinte 

estrutura: 

I. Presidente 

II. Secretário 

 

§2º. Os membros do CMTC terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por até 

dois períodos consecutivos. 
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PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA-ES 
Conselho Municipal de Transporte Coletivo – CMTC de Nova Venécia-ES 

 

CAPITULO II 
DA COMPETÊNCIA E DAS ATRIBUIÇÕES 

 
SEÇÃO I 

DO PRESIDENTE 
 
Art. 3º. São atribuições do PRESIDENTE do CMTC: 
 
I. Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias, abrir as reuniões e dirigir os trabalhos, 
observadas as disposições deste regimento; 
 
II. Propor a pauta dos assuntos a serem discutidos em cada reunião;  
 
III. Aprovar a inclusão de assuntos extra pauta, quando revestidos de caráter de urgência e 
relevância; 
 
IV. Conceder vistas a assuntos constantes da pauta ou extra pauta, durante as reuniões do 
Conselho; 
 
V. Representar o CMTC nos atos que se fizerem necessários; 
 
VI. Assinar as atas das reuniões, as decisões e as resoluções dos Colegiados; 
 
VII. Convidar para participar das reuniões do Conselho, sem direito a voto, outras autoridades, 
assim como representantes de entidades públicas ou privadas; 
 
VIII. deliberar, “ad referendum” do Colegiado, nos casos de urgência e de relevante interesse 
público;  

SEÇÃO II 
DOS CONSELHEIROS 

 
Art. 4º. São atribuições dos Conselheiros, além das estabelecidas no Artigo 25 da Lei 
Municipal nº 3.043, de 22 de julho de 2010; 
 
I. Participar das reuniões e votar sobre as matérias tratadas; 
 
II. Solicitar vistas de assunto constante da pauta ou apresentado extra pauta, retornando com o 
assunto relatado na data razoável deliberada pelo CMTC; 
 

III. Aprovar a proposta de pauta das reuniões; 
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PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA-ES 

Conselho Municipal de Transporte Coletivo – CMTC de Nova Venécia-ES 
 

 
IV. Apresentar questões de ordem para o bom encaminhamento dos trabalhos, com base nos 
princípios democráticos de ampla participação e livre manifestação de opinião, na necessária 
transparência e ética dos atos; 
 
V. Propor e requerer esclarecimentos que lhes forem úteis à melhor apreciação das matérias; 
 
VI. Fazer proposições para o aprimoramento da discussão dos assuntos em pauta; 
 
VII. Pronunciar-se na votação de qualquer assunto, vedada a abstenção; 
 
VIII. Outras competências que lhes forem atribuídas por lei ou regulamento; 
 
§1º. Os membros titulares e suplentes tem direito a voz nas reuniões, sendo, porém exclusivo 
do membro titular o direito ao voto; 
 
§2º. Os membros suplentes exercem também o direito de voto na ausência do membro titular. 

 
CAPITULO III 

DO FUNCIONAMENTO 
 

SEÇÃO I 
DAS REUNIÕES 

 
Art. 5º. O CMTC reunir-se-á ordinariamente a cada três meses e extraordinariamente por 
convocação do seu presidente ou decisão de um terço dos membros do Conselho. 
 
Art. 6º. A data, a hora e local de cada reunião serão determinados na convocação expedida 
pelo Presidente do Conselho. 
 
Paragrafo Único – As convocações ordinárias obedecerão à antecedência mínima de 72 h 
(setenta e duas horas). 
 
Art. 7º. A ordem dos trabalhos nas reuniões do CMTC é a seguinte: 
 
I. Abertura da reunião; 
 
II. Apreciação e aprovação da ata da reunião anterior; 
 
III. Assuntos de ordem geral; 

 

Avenida Vitória, 347 – Centro – Nova Venécia-ES – CEP: 29.830-000 



 

 

 

 

 

PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA-ES 
Conselho Municipal de Transporte Coletivo – CMTC de Nova Venécia-ES 

 
 

 
IV. Discussão e votação dos assuntos incluídos em pauta; 
 
V. Discussão e votação os assuntos extra pauta.  
 
Art. 8º. As reuniões serão registradas em forma de atas ou de registros dos pontos relevantes, 
assinadas pelo Presidente e pelo secretário do CMTC e as Resoluções serão submetidas à 
apreciação do Prefeito que, estando de acordo, as fará publicar oficialmente, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias após a reunião. 

SEÇÃO II 
DAS VOTAÇÕES E DECISÕES 

 
Art. 9º. O Quórum para instalação das reuniões é de maioria simples e as aprovações de 

matérias em pauta no CMTC serão tomadas por maioria simples de votos. 

Parágrafo Único: O Presidente do CMTC terá direito ao voto de qualidade. 

CAPITULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art.10. O presente Regimento Interno poderá ser modificado, alterado, revogado no todo ou 
em parte, mediante proposta dos Conselheiros, submetida à apreciação deste Colegiado e 
aprovada pela maioria simples. 
 
Art.11. Os serviços prestados ao CMTC serão considerados, para todos os efeitos, como de 
interesse público e relevante valor social. 
 
Art.12. As questões não abrangidas pelas disposições deste regimento serão avaliadas pelo 
conselho. 
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