
DECRETO 3829/2007
“Convoca a 3ª Conferência Municipal das
Cidades e dá outras providências”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São Sebastião, no
exercício de suas atribuições legais e considerando o disposto no Decreto Federal n.º 5.790
de 25 de maio de 2006 e na Resolução Normativa do Ministério da Cidades n.º 4, de 6 de
dezembro de 2006,

D E C R E T A:

Artigo 1º Fica convocada a 3ª Conferência Municipal da Cidade, a se
realizar no dia 24 de agosto de 2007, em São Sebastião, sob a coordenação da Secretaria de
Obras e Planejamento - SEOP.

Artigo 2º A 3ª Conferência Municipal da Cidade de São Sebastião
desenvolverá seus trabalhos a partir do lema “Desenvolvimento Urbano com participação
popular e justiça social” e sob o tema: “Avançando na gestão democrática das cidades”.

Parágrafo Único. O tema deverá ser desenvolvido de modo a articular e
integrar as diferentes políticas urbanas, de maneira transversal.

Artigo 3º O Secretário de Obras e Planejamento constituirá, mediante
resolução, Grupo de Trabalho sob sua coordenação, com o objetivo de instituir, no prazo
máximo de quinze dias a partir da presente convocação, a Comissão Preparatória Municipal,
conforme o estabelecido na Resolução Normativa MC n.º 4/06, e adotar as providências
cabíveis para a realização da 3ª Conferência Municipal da Cidade de São Sebastião.

Parágrafo Único. O Grupo de Trabalho de que trata o “caput” deverá ser
integrado por:

a) UM representante do Gabinete do Prefeito Municipal;
b) UM representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos;
c) UM representante da Secretaria de Meio Ambiente;
d) UM representante da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento

Humano;
e) UM representante da Secretaria de Obras e Planejamento.



Artigo 4º O Secretário de Obras e Planejamento instituirá, no prazo de dez
dias úteis, mediante resolução, a Comissão Preparatória para a 3ª Conferência Municipal da
Cidade de São Sebastião, que deverá ter a seguinte composição:

I. Gestores, administradores públicos e legislativos municipais, 42,3%;
II. Movimentos sociais e populares, 26,7%;
III. Trabalhadores, por meio de suas entidades sindicais, 9,9%;
IV. Empresários relacionados à produção e ao financiamento do

desenvolvimento urbano, 9,9%;
V. Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, e conselhos

profissionais, 7%;
VI. ONG’s com atuação na área, 4,2%.

Artigo 5º À Comissão Preparatória Municipal caberá:
I. Definir o Regulamento Municipal, contendo os critérios de

participação na Conferência Municipal e da eleição de delegados para
a etapa estadual, respeitadas as diretrizes e as definições do Regimento
da 3ª Conferência Nacional das Cidades, aprovada pela Resolução
Normativa MC n.º 4/06, bem como a proporcionalidade da população e
dos segmentos;

II. Definir data, local e pauta da 3ª Conferência Municipal;
III. Sistematizar os relatórios da conferência;
IV. Divulgar através dos meios de comunicação, inclusive na internet todas

as etapas da 3ª Conferência.

Parágrafo 1º. O temário da Conferência Municipal deve complementar o
temário nacional.

Parágrafo 2º. Os resultados da Conferência deverão ser remetidos à
Comissão Preparatória Estadual e Nacional em até cinco dias úteis após sua realização, em
formulário próprio a ser distribuído pelo Ministério das Cidades.

Artigo 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 28 de junho de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

TGC/mcsc
Registrado em livro próprio, e publicada por afixação data supra.


