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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 32, DE 27 DE JULHO DE 2020.

Decreto nº 32, de 27 de julho de 2020.
 

DISPÕE SOBRE A FORMA DE COMPOSIÇÃO
DOS CONSELHOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições Legais, especificamente pelo disposto no artigo 74, Inciso
XII, da Lei Orgânica do Município de Canguaretama,
CONSIDERANDO que os Conselhos Municipais são instâncias de
participação e de controle social, tendo como pauta a efetivação dos
direitos fundamentais, sendo orientados pelo princípio da paridade
(com 50% de representantes da área governamental e 50% de
representantes da sociedade civil), garantindo a representação de
diferentes segmentos sociais, tendo por incumbência formular,
supervisionar e avaliar as políticas públicas relativas a diversas
temáticas, nas esferas federal, estadual e municipal, estando
conceituados juridicamente no inc. II do art. 204 da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO que cada Conselho Municipal possui autonomia
para o exercício da participação direta e do controle democrático para
o qual se destina, visando garantir o seu funcionamento democrático e
os princípios da colegialidade e representatividade, evitando o
arbítrio;
CONSIDERANDO que atualmente no âmbito do Município de
Canguaretama a forma de composição dos Conselhos Municipais dar-
se-á em observância do Regimento Interno de cada conselho;
CONSIDERANDO que compete aos Conselhos Municipais, dentre
suas atribuições, a elaboração e aprovação do regimento interno,
sendo aprovado pelo próprio Conselho;
CONSIDERANDO que na data de 05 de dezembro de 2019 foi
firmado entre o Município de Canguaretama e o Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte o
Termo de Ajustamento de Gestão – TAG nº 04/2019;
CONSIDERANDO que o supracitado órgão ministerial recomendou
ao Município de Canguaretama regulamentar, através de decreto
municipal, a forma de composição dos conselhos municipais;
CONSIDERANDO que no referido documento, dentre essas medidas
administrativas, o PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO DA
CLÁUSULA TERCEIRA recomenda que o Município de
Canguaretama delibere sobre a forma de composição dos referidos
conselhos municipais,
 
DECRETA:
 
Art. 1° - A forma de composição dos conselhos municipais deve ser
integrada preferencialmente por profissionais com formação e
experiência na aéra de atuação do respectivo conselho, e em atividade
no momento do exercício de tal atribuição.
Parágrafo Único – A composição constante no caput do artigo
1ºdeverá obedecer aos percentuais estabelecidos no artigo 4º do
Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde do Município de
Canguaretama.
Art. 2° - O requisito citado no artigo 1º também se aplica à
Presidência do órgão colegiado, quando não for ocupado pelo Chefe
da respectiva pasta.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
 
MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO.
Prefeita Municipal 
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