
 

Atos a serem observados e realizados pelas Prefeituras Regionais, atendendo-se 

às legislações vigentes: Decretos nº 56.208/15 e 57.829/17 e Portaria nº 

11/SMRG/2016. 

 

1. Publicação do Regimento Interno e do Código de Ética ou Conduta, após 

aprovado pelo Conselho respectivo; (DECRETO Nº 56.208/15 –Art. 31); 

2. Publicação do calendário anual de reuniões do Conselho; (DECRETO Nº 

56.208/15 –Art. 31 - § 2º); 

3. Publicação da convocação das reuniões mensais do Conselho, ordinárias e 

extraordinárias, com suas respectivas pautas; atentando-se ao prazo 

estipulado (DECRETO Nº 56.208/15 – Art. 31 - § 2º e PORTARIA 11 de 

2016 – Item 3º); 

4. Publicação das Atas das reuniões ordinárias e extraordinárias, após 

aprovação pelo Conselho; atentando-se ao prazo estipulado (DECRETO Nº 

56.208/15 – Art. 31 - § 2º e PORTARIA 11 de 2016 – Item 3º); 

5. Fixação de cartaz, em local de circulação da população na Prefeitura 

Regional, da convocação da reunião mensal com a pauta (ordinária ou 

extraordinária) - (DECRETO Nº 56.208/15 –Art. 31 - § 2º); 

6. Publicação da composição dos membros do Conselho (foto e e-mail) na 

página da respectiva Prefeitura Regional. (DECRETO Nº 56.208/15 –Art. 31 

- § 2º);  

7.  É vedado a subprefeitura realizar alterações nas atas dos Conselhos 

Participativos. (PORTARIA 11/16 – Item 6º);  

8.  Quaisquer irregularidades nos conteúdos das Atas, (PORTARIA 11/16 – 

Item 4º), a Prefeitura Regional deverá proceder de acordo com o Item 5 e 

subitem 5.1, da mesma Portaria; 

9. Publicação de substituição de membros do Conselho (Titulares por 

Suplentes): este ato deverá ser feito pela Coordenação Geral na Secretaria 

de Relações Sociais e não pela Prefeitura regional. 

 

 

 



Obs.:  

 Os itens 1 e 2, deverão ser publicados uma única vez; 

 Todas as publicações deverão ser feitas no Diário Oficial da Cidade, bem 

como no site da Prefeitura Regional no link do Conselho Participativo; 

 Todas estas determinações estão elencadas na Legislação, Decretos e 

Regimentos que regem o funcionamento dos Conselhos (Decreto nº 

57.829, De 14 De Agosto De 2017 / Decreto nº 56.208, De 30 De Junho De 

2015 / Portarias 11 e 44 de 2016); 

 Lembrando que as regras da Administração Pública devem ser pautadas 

pela transparência dos atos; 

 Após a realização das publicações no Diário Oficial, recomendamos que 

enviem à Coordenação Geral do CPM na Secretaria de Relações Sociais 

os atos publicados para arquivamento;  

 Para cumprimento do item 9 a Coordenação Local do Conselho, 

solicitará a publicação à Coordenação Central na Secretaria de Relações 

Sociais; 

 Nos casos em que a Coordenação do Conselho Local não enviar os 

materiais (Atas e demais...) para publicação, o interlocutor da Prefeitura 

Regional deverá notificar o Coordenador do Conselho para 

cumprimento das obrigações através de Ofício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECRETO Nº 56.208/15 (EXTRAÍDO DO TEXTO CONSOLIDADO) 

Art. 30. As reuniões do Conselho Participativo Municipal serão públicas e 

ocorrerão com intervalo máximo de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo único. Semestralmente, deverá o Conselho ouvir, em plenária, 

associações, movimentos sociais, outros conselhos e organizações não 

governamentais. 

Art. 31. As demais disposições relativas ao funcionamento do Conselho 

Participativo Municipal constarão de seu Regimento Interno, a ser aprovado ou 

revisado, por maioria absoluta dos conselheiros, no prazo de 3 (três) meses, 

contados da posse dos eleitos. 

§ 1º O Regimento Interno do Conselho Participativo Municipal só poderá ser 

reformado por decisão da maioria absoluta de seus membros. 

§ 2º O Conselho Participativo Municipal deverá dar publicidade às informações a 

respeito de sua estrutura (composição, regimento, local de funcionamento e 

horário de reuniões) e às atas de reunião, por meio de cada Prefeitura Regional, no 

Diário Oficial da Cidade e no Portal da Prefeitura do Município de São Paulo na 

Internet. (Redação dada pelo Decreto nº 57.829/2017) 

Art. 32. É vedado aos conselheiros o recebimento de qualquer vantagem 

pecuniária pelo desempenho de suas funções. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 33. Para o integral cumprimento do disposto no artigo 35 da Lei nº 15.764, de 

2013, deverá o Subprefeito encaminhar e promover, semestralmente, juntamente 

com o Conselho Participativo Municipal, análise dos documentos de 

planejamento, conjunto de indicadores, agenda dos Conselhos Setoriais e fóruns 

representativos ativos em sua região e vinculados aos assuntos do governo local. 

Art. 34. O Subprefeito deverá garantir as condições básicas de instalação física e 

funcionamento do Conselho Participativo Municipal. 

Art. 35. A Secretaria Municipal de Relações Governamentais deverá 

organizar, com apoio da Secretaria Municipal de Coordenação das 

Subprefeituras, agenda, conteúdo e calendário de capacitação dos 

conselheiros eleitos e de seus suplentes. 

Art. 36. No mês de janeiro de cada ano, o Conselho Participativo Municipal 

tornará público, por meio de quadro afixado na sede da Subprefeitura e de 

divulgação no Portal da Prefeitura do Município de São Paulo na Internet, 

relatório dos trabalhos efetuados no ano anterior pelo colegiado. 
 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-57829-de-14-de-agosto-de-2017/
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-15764-de-27-de-maio-de-2013/

