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DECRETO N" 35 g^/2020

Aprova o Regimento Interno do
Conselho Municipal do Trabalho,
Emprego e Renda - CMTER.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, usando
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e o que consta do
Processo protocolado sob n° 65.916/2019,

DECRETA:

Art. 1° Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal do Trabalho,
Emprego e Renda - CMTER, criado pela Lei Municipal n° 6.172, de 30 de maio de
2019, e regulamentada pelo Decretó n° 295, de 18 de setembro de 2019, parte
integrante do presente Decreto.

Art. 2" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições contidas no Decreto n° 035/2020.

Vila Velha, ES, (P j. de dezembro de 2020.

MAX FREITAS

Prefemo

V

MAURO FILHO

Municipal
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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABA LHO,

EMPREGO E RENDA-CMTER

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° O presente Regimento Interno disciplina o funcionamento do Conselho
Municipal de Trabalho, Emprego e Renda do Município de Vila Velha - CMTER,
vinculado à Secretaria Municipal Responsável pela Política Municipal do Trabalho
Emprego e Renda, instituído pela Lei n° 6.172 de 30 de maio de 2019 e publicada no
Diário Oficial do Município em 05 de junho de 2019.

Parágrafo único. No caso de dúbia interpretação prevalecerá a lei.

CAPÍTULO II

DA NATUREZA, CONSTITUIÇÃO E COMPETÊNCIA

Art. 2° O CMTER, de caráter permanente e deliberativo, de instância superior no
âmbito Municipal e de natureza tripartite e paritária e composto por representantes de
trabalhadores, empregadores e governo, na forma estabelecida pelo poder executivo
Municipal, observada a regulamentação do Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador- CODEFAT.

Art. 3° O CMTER, está constituído na forma do Art. T da Lei n" 6.172 de 30 de maio

de 2019.

§ 1° A cada conselheiro corresponderá um suplente, oriundo da mesma categoria
representativa.

§ 2° Caberá ao conselheiro suplente, substituir o titular em sua ausência.

§ 3° A designação dos membros do CMTER será feita por ato do poder executivo.

§ 4" A indicação dos membros do CMTER representantes da comunidade, será feita
pelas organizações ou entidades a que pertencem.

§ 5° Os mandatos dos membros do CMTER é de até quatro anos, permitida a
recondução.

§ 6° A presidência e a vice-presidência do Conselho, eleitas por maioria absoluta de
votos dos seus membros, para mandato de até dois anos, será alternada entre as
representações dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo, sendo vedada a
recondução para o período consecutivo.

§ 7° O mandato dos membros do CMTER será exercido gratuitamente, ficando
expressamente vedada a concessão de qualquer tipo de remuneração, vantagem ou
benefício de natureza pecuniária.
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Art. 4° Compete ao CMTER na forma do Art. 8° da Lei n° 6.172 de 30 de maio de
2019:

I - deliberar e definir acerca da Política Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, em
consonância com a Política Nacional de Trabalho, Emprego e Renda;

II - apreciar e aprovar o plano de ações e serviços do SINE, na forma estabelecida
pelo FAT, bem como a proposta orçamentária da política pública de Trabalho,
Emprego e Renda, e suas alterações, a ser encaminhada pelo órgão da Administração
Pública Municipal responsável pela coordenação da Política Municipal de Trabalho,
Emprego e Renda;

III - acompanhar, controlar e fiscalizar a execução da Política Municipal de Trabalho,
Emprego e Renda, conforme normas e regulamentos estabelecidos pelo FAT e pelo
Ministério do Trabalho, Coordenador Nacional do SINE;

IV - orientar e controlar o respectivo Fundo Municipal do Trabalho Emprego e Renda
- FMTER, incluindo sua gestão patrimonial, envolvendo a recuperação de créditos e a
alienação de bens e direitos;

V - aprovar seu Regimento Interno, observando-se os critérios da Resolução
CODEFAT que trata do funcionamento dos conselhos;

VI - exercer a fiscalização dos recursos financeiros destinados ao SINE depositados
em conta especial de titularidade do FMTER;

VII - apreciar e aprovar relatório de gestão anual que comprove a execução das ações
relativas à utilização dos recursos Federais;

VIII - aprovar a prestação de contas anual do FMTER;

IX - decidir sobre sua própria organização, elaborando seu regimento interno;

X - baixar normas complementares necessárias à gestão do FMTER; e

XI - deliberar sobre outros assuntos de interesse do FMTER.

CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO

Art. 5° O CMTER funcionará em prédio e instalações fornecidas pelo poder Público
Municipal.

Art. 6° O CMTER reunir-se-á:

I - ordinariamente, no mínimo a cada bimestre, por convocação de seu Presidente; e

II - extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação de seu Presidente ou de
1/3 de seus membros.
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§ 1° As reuniões ordinárias/extraordinárias do Conselho serão iniciadas com o
quorum mínimo de dois terços de seus membros.

§ 2° As reuniões do Conselho serão realizadas em dia, hora e local previamente
marcados; e

§ 3° Os membros do Conselho deverão receber com antecedência a ata da reunião que
a precedeu, a pauta, e, em avulso, a documentação relativa às matérias que dela
constarem.

Art. T As deliberações do Conselho deverão ser tomadas por maioria simples de
votos, observado o quorum mínimo, de que trata o § 1° do art.6°, cabendo ao
Presidente voto de qualidade.

§ 1° Atos de regulamentação da composição e funcionamento dos conselhos deverão
ser publicados pelo respectivo ente por meio de imprensa oficial, se houver, e no sítio
oficial do poder público na intemet.

§ 2° É obrigatória a confecção de atas das reuniões do Conselho, as quais deverão ser
arquivadas na respectiva Secretaria Executiva para efeito de consulta e
disponibilizadas no sítio oficial local na intemet.

Art. 8" É facultado a qualquer membro do CMTER apresentar proposta para
deliberação, a qual será encaminhada por intermédio de votos.

Art. 9° O CMTER poderá solicitar a colaboração de servidores do poder executivo
para assessorar suas reuniões, podendo constituir uma Secretaria Executiva.

Art. 10. Para o seu pleno funcionamento o CMTER poderá utilizar os serviços de
inffaestmtura das unidades administrativas do poder Executivo, em especial da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

CAPÍTULO IV
ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE E DOS MEMBROS DO CMTER

Art. 11. A Presidência é a representação máxima do CMTER, reguladora dos seus
trabalhos, tudo em conformidade com o presente regimento.

Parágrafo único. Nas ausências ou impedimento do presidente assumirá o Vice-
Presidente.

Art. 12. Cabe ao Presidente do Conselho:

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

II - emitir voto de qualidade nos casos de empate;

III - convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;
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IV - solicitar informações, estudos e/ou pareeeres sobre matérias de interesse do
Conselho;

V - conceder vista de matéria constante de pauta;

VI - 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 decisão aos membros do Colegiado;

VII - prestar, em nome do Conselho, todas as informações relativas à gestão dos
recursos do respectivo Fundo do Trabalho, especialmente os provenientes do FAT;

VIII - expedir todos os atos necessários ao desempenho de suas atribuições; e

IX - cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do Conselho e demais normas
atinentes à matéria.

Parágrafo único. A decisão de que trata o inciso VI deste artigo será submetida à
homologação do Conselho, na primeira reunião subsequente.

Art. 13. Caberá à Secretaria Executiva do Conselho:

I - preparar as pautas e secretariar as reuniões do Conselho;

II - agendar as reuniões do Conselho e encaminhar a seus membros os documentos a
serem analisados;

III - expedir ato de convocação para reunião extraordinária, por determinação do
Presidente do Conselho;

IV - encaminhar, às entidades representadas no Conselho, cópias das atas das
reuniões ordinárias e extraordinárias;

V - preparar e controlar a publicação de todas as deliberações proferidas pelo
Conselho;

VI - sistematizar dados e informações e promover a elaboração de relatórios que
permitam a aprovação, a exeeução e o aeompanhamento da Política de Trabalho,
Emprego e Renda e a gestão do Fundo do Trabalho pelo Conselho; e

VII - executar outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Conselho.

Art. 14. Ao Secretário Executivo do Conselho compete:

I  - coordenar, supervisionar e controlar a execução das atividades técnico-
administrativas da Secretaria Executiva;

II - secretariar as reuniões plenárias do Conselho, lavrando e assinando as respectivas
atas;
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III - cumprir e fazer cumprir as instruções emanadas da Presidência do Conselho;

IV - minutar os atos normativos a serem submetidos à deliberação do Conselho;

V - constituir grupos técnicos, conforme deliberação do Conselho;

VI - promover a cooperação entre a Secretaria Executiva, as áreas técnicas do órgão
que exerce a Secretaria Executiva, bem assim com as assessorias técnicas das
entidades e órgãos representados no Conselho;

VII - adotar providências para cadastramento e atualização dos dados, informações e
documentos do Conselho no Sistema de Gestão dos Conselhos de Trabalho, Emprego
e Renda - SG-CTER;

vin - assessorar o presidente do Conselho nos assuntos referentes à sua competência;
e

IX - cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno do Conselho local.

Art. 15. São atribuições dos membros do CMTER:

I - zelar pelo fiel cumprimento e observância dos critérios estabelecidos na legislação
pertinente ao CMTER;

II - participar das reuniões debatendo e votando as matérias em exame;

TTTT - fornecer ao presidente do CMTER todas as informações e dados pertinentes ao
FMTER a que tenham acesso ou que se situem nas respectivas áreas de competência,
sempre que julgá-las importantes para as deliberações do conselho ou quando
solicitado pelos demais membros;

IV - encaminhar ao presidente quaisquer matérias que tenham interesse em submeter
ao CMTER;

V - requisitar à Presidência do CMTER e aos demais membros, informações que
julgarem necessárias para o desempenho de suas atribuições; e

VI - indicar assessoramento técnico-profíssional em suas respectivas áreas ao
CMTER e a grupos constituídos para tratar de assuntos específicos ao FMTER.

§ 1° No caso de o membro do CMTER não comparecer á 2 (duas) reuniões
consecutivas, ou 3 (três) alternadas, sem justificativa aprovada em assembléia, a
respectiva entidade que representa será comunicada através de correspondência.

§ 2° Por decisão da maioria absoluta de seus membros, o CMTER poderá solicitar à
entidade a substituição de qualquer de seus conselheiros.
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§ 3° Atendendo a interesse da entidade, poderá ser substituído seu representante,
sendo submetido à aprovação do CMTER, respeitando o § 4° do artigo 3° do presente
regimento.

Art. 16. As Comissões Especiais são partes delegadas auxiliadoras do plenário, a
quem compete verificar, vistoriar, fiscalizar, opinar ou emitir parecer sobre as
matérias que lhes forem distribuídas.

§ 1° Serão criadas tantas comissões especiais, quanto forem necessárias;

§ 2" Nenhum projeto, programa, deliberação ou homologação de despesa será
apreciado pela plenária sem o parecer do relator;

§ 3° No momento da apreciação da plenária ao que se refere o parágrafo anterior, todo
conselheiro deverá ter cópia do seu conteúdo.

Art. 17. As Comissões Especiais serão compostas por conselheiros e técnicos, terão
um presidente e um relator, que emitirão parecer sobre todas as matérias que lhe
forem distribuídas.

§ 1° Os pareceres das Comissões serão apreciados, discutidos e votados em sessão
plenária;

§ 2° Os pareceres aprovados pelo CMTER deverão ser transformados em resoluções.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. Os casos omissos ou não previstos neste regimento serão resolvidos pela Lei
Municipal 6.172 de 30 de maio de 2019, que cria o conselho.

Art. 19. O presente Regimento Interno entra em vigor, a partir da data da sua
aprovação pelo CMTER e homologação do Poder Executivo Municipal e sua
respectiva publicação no DIOA^V, revojgadãS as disposjcões em contrário.

Vila Velha, ES, 18 de dezembro dé^2^^ ̂

ABREU DE ALMEIDA

Presidente do CoiíselKó Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - CMTER


