
                                                                               

LEI N° 2554/2019, DE 13 DE SETEMBRO DE 2019.

ESTABELECE  MUDANÇAS  NO  CONSELHO
MUNICIPAL  DE  JUVENTUDE  (COMJUV)  NO
MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN, E REVOGA A
LEI  2462/2016  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E DAS COMPETÊNCIAS

Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal de Juventude (COMJUV), órgão
colegiado  permanente  e  autônomo,  não  jurisdicional,  de  caráter  consultivo  e
fiscalizador, vinculado à Secretaria Municipal do Gabinete Civil, tendo por finalidade
formular e propor diretrizes da ação governamental voltadas à promoção de políticas
públicas  de  juventude  e  a  garantia  do  exercício  dos  direitos  do  jovem,  com  os
seguintes objetivos:
I – Auxiliar na elaboração de políticas públicas de juventude que promovam o amplo
exercício dos direitos dos jovens estabelecidos nesta Lei;
II – Utilizar instrumentos de forma a buscar que o município garanta aos jovens o
exercício dos seus direitos;
III – Colaborar com os órgãos da administração no planejamento e na implementação
das políticas de juventude;
IV – Estudar, analisar, elaborar, discutir e propor a celebração de instrumentos de
cooperação, visando à elaboração de programas, projetos e ações voltados para a
juventude;
V – Promover a realização de estudos relativos à juventude, objetivando subsidiar o
planejamento das políticas públicas de juventude;
VI – Estudar, analisar, elaborar, discutir e propor políticas públicas que permitam e
garantam à integração e a participação do jovem nos processos social, econômico,
político e cultural no município;
VII  –  Propor  a  criação  de  formas  de  participação  da  juventude  nos  órgãos  da
administração pública;
VIII – Promover e participar de seminários, cursos, congressos e eventos correlatos
para o debate de temas relativos à juventude;
IX – Desenvolver outras atividades relacionadas às políticas públicas de juventude.

Art. 2º São atribuições do Conselho Municipal de Juventude: (COMJUV)
I-  Propor,  deliberar  diretrizes,  avaliar  e  acompanhar  a  implementação  da  Política
Municipal de Juventude; 
II - Acompanhar, avaliar e fiscalizar a qualidade dos serviços prestados a juventude; 
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III  -  Participar  e  colaborar  na  elaboração  de  planos,  conferências  e  programas
municipais ligados a juventude; 
IV - Solicitar a qualquer órgão da administração pública informações relevantes para o
desenvolvimento dos trabalhos; 
V  -  Propor  estudos  e  pesquisas  relativas  à  juventude,  objetivando  subsidiar  o
planejamento das ações públicas para este segmento no município; 
VI - Instituir grupos de trabalho e comissões, de caráter temporário, destinados ao
estudo e à elaboração de propostas sobre temas específicos; 
VII - Propor e participar de seminários, cursos, congressos e eventos correlatos para
a discussão de temas relativos à juventude e que contribuam para o conhecimento da
realidade do jovem na sociedade; 
VIII - Fiscalizar o cumprimento da legislação que assegure os direitos dos jovens; 
IX  -  Estimular  a  participação  da  juventude  nos  diversos  canais  de  participação
existentes na cidade; 
X - Articular-se com outros conselhos setoriais, para ampliar a cooperação mútua e o
estabelecimento de estratégias comuns de implementação de políticas públicas de
juventude; 
XI - Solicitar informações aos demais conselhos em matéria que digam respeito ao
Conselho Municipal de Juventude; 
XII - Elaborar, aprovar, revisar quando necessário e fazer cumprir o seu Regimento
Interno; 
XIII - Realizar a cada dois anos a Conferência Municipal de Juventude;
XIV-  Encaminhar  ao  Ministério  Público  notícia  de  fato  que  constitua  infração
administrativa ou penal contra os direitos do jovem garantidos na legislação;
XV- Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
XVI  –  Assessorar  o  Poder  Executivo  local  na  elaboração dos planos,  programas,
projetos, ações e proposta orçamentária das políticas públicas de juventude.

Parágrafo  Único: Sem prejuízo  das  atribuições  do  Conselho  Municipal  de
Juventude com relação aos direitos previstos nesta lei, cabe ao Conselho Municipal
de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) deliberar e controlar as ações em
todos os níveis relativas aos adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito)
anos.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º No desenvolvimento de suas ações, discussões e na definição de suas
resoluções, o COMJUV observará:

I. O respeito à organização autônoma da sociedade civil;
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II. Caráter público das discussões, dos processos e das resoluções;
III. O respeito à identidade e à diversidade da juventude;
IV. A pluralidade da participação juvenil, por meio de suas representações; 
V. A análise global e integrada das dimensões, das estruturas, dos compromissos,

das finalidades e dos resultados das políticas públicas de juventude.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO

Art.  4º O  Conselho  Municipal  de  Juventude  (COMJUV)  será  integrado  por
representantes do Poder Público e da sociedade civil, com reconhecida atuação na
defesa e na promoção dos direitos da juventude. (Com idade entre 15 e 29 anos)

Art. 5º O Conselho Municipal de Juventude será constituído por 10 membros
titulares e 10 suplentes, designados pelo Chefe do Executivo municipal observada a
seguinte composição:

I – Cinco membros dos representantes do Poder Executivo municipal, indicados pelos
titulares dos seguintes órgãos:

1. Um  representante  da  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  e  da
Habitação;

2. Um representante da Secretaria Municipal de Educação; 
3. Um representante da Secretaria Municipal do Turismo, Esporte e Cultura;
4. Um representante da Secretaria Municipal da Saúde;
5. Um representante da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento;

II – Cinco representantes da sociedade civil, sendo:

a)  integrantes de entidades que atuem na defesa e na promoção dos direitos da
juventude; e

b)  pessoas  com  notório  reconhecimento  no  âmbito  das  políticas  públicas  de
juventude.

§  1º  A designação dos representantes  a  que se  refere  o  inciso  II  do  caput  será
precedida  de  amplo  processo  de  diálogo  social  a  ser  promovido  pela
Subcoordenadoria em assistência a infância e juventude, responsável por apresentar
ao Executivo Municipal  as indicações para composição do Conselho Municipal  de
Juventude.
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§  2º  Os  membros  do  Conselho  Municipal  de  Juventude  exercerão  funções  de
relevante interesse público, não remunerada.

§ 3º O mandato dos conselheiros e de seus respectivos suplentes será de dois anos.

§ 4º Findo o prazo de que trata o § 3º, os titulares e suplentes poderão permanecer no
exercício  do  mandato  em  caráter  para  o  tempore,  até  a  designação  dos  novos
conselheiros.

CAPÍTULO IV
DA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

Art. 6º A eleição para a escolha dos representantes da sociedade civil  será
convocada por comissão eleitoral independente, responsável pela elaboração e pela
publicação  do  edital  de  eleição  no  Diário  Oficial  do  Município,  bem  como  pela
condução  do  processo  eleitoral  até  a  posse  de  todos  os  membros  do  Conselho
Municipal de Juventude.

§ 1º Caberá ao executivo municipal promover a formação da comissão eleitoral, que
será constituída por três membros.

§  2º  Os  membros  da  comissão  eleitoral  exercerão  função  de  relevante  interesse
público, não remunerada.

CAPÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO

Art. 7º O Conselho Municipal de Juventude terá a seguinte organização:
I - Plenário; e
II - Grupos de trabalho.

Art. 8º Compete ao Plenário do Conselho Municipal de Juventude:

I - Aprovar seu regimento interno;

II - Eleger a cada dois anos o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal
de  Juventude,  por  meio  de  escolha  dentre  seus  membros,  por  voto  de  maioria
simples, para cumprirem mandato de dois anos;
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III  -  Instituir  grupos de trabalho,  de caráter  temporário,  destinados ao estudo e à
elaboração de propostas sobre temas específicos;

IV - Deliberar sobre a perda de mandato dos membros do Conselho Municipal de
Juventude referidos nos incisos I e II do caput do art. 5º;

V - Aprovar o calendário de reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Juventude;

VI  -  Aprovar  anualmente  o  relatório  de  atividades  do  Conselho  Municipal  de
Juventude; e

VII - deliberar e editar resoluções relativas ao exercício das atribuições do Conselho
Municipal de Juventude.

§ 1º As funções de Presidente e de Vice-Presidente a que se refere o inciso II do
caput serão ocupadas, alternadamente, entre representantes do Poder Público e da
sociedade civil.

§ 2º A função de Presidente, nos dois primeiros anos do mandato de cada gestão do
Conselho  Municipal  de  Juventude,  será  exercida  por  representante  do  Poder
Executivo federal.

§ 3º As deliberações do Plenário se darão, preferencialmente, por consenso ou por
maioria simples de votos.

§ 4º Os grupos de trabalho terão duração pré-determinada, cronograma de trabalho
específico e composição definida pelo Plenário do Conselho Municipal de Juventude,
facultado  o  convite  a  outras  representações  e  a  personalidades  de  notório
conhecimento  na  temática  de  juventude  que  não  tenham  assento  no  Conselho
Municipal de Juventude.

§  5º  À  Secretaria  Municipal  do  Gabinete  civil  caberá  prover  o  apoio  técnico  e
administrativo à execução das atividades do Conselho Municipal de Juventude e de
seus grupos de trabalho.

Art.  9º  São atribuições do Presidente  do Conselho Municipal  de  Juventude
(Redação dada pela Emenda Modificativa nº 001/2019):

I - Convocar e presidir as reuniões do Conselho Municipal de Juventude;
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II  -  Solicitar  ao  Conselho  Municipal  de  Juventude  ou  aos  grupos  de  trabalho  a
elaboração  de  estudos,  informações  e  posicionamento  sobre  temas  de  relevante
interesse público;

III - firmar as atas das reuniões do Conselho Municipal de Juventude; e

IV - Constituir e organizar o funcionamento dos grupos de trabalho e convocar as
respectivas reuniões.

Art. 10. O Conselho Municipal de Juventude se reunirá por convocação de seu
Presidente,  ordinariamente,  doze  vezes  por  ano  e,  extraordinariamente,  mediante
convocação de seu Presidente.

Art.  11.  Os conselheiros do Conselho Municipal  de Juventude, observado o
disposto no art. 8º, caput, inciso IV, poderão perder o mandato antes do prazo de dois
anos, nas seguintes hipóteses:

I - Por renúncia;
II - Pela ausência imotivada em três reuniões consecutivas do Conselho Municipal de
Juventude;
III  - pela prática de ato incompatível com a função de conselheiro, por decisão da
maioria dos membros do Conselho Municipal de Juventude;
IV - Por requerimento da entidade da sociedade civil representada;
V - Por requerimento do titular do órgão representado; 
VI  -  Pela  falta  de  apresentação  de  relatórios  e  prestação  de  contas  quando  as
atividades correrem à conta de dotações orçamentárias.

Art.  12.  Fica  facultado  ao  Conselho  Municipal  de  Juventude  promover  a
realização de seminários ou encontros municipais sobre temas constitutivos de suas
atribuições específicas.

Art.  13.  O  Conselho  Municipal  de  Juventude  elaborará  e  aprovará  o  seu
regimento interno no prazo de noventa dias, contado da data de sua instalação.

Parágrafo  único.  O regimento  interno  do  Conselho  Municipal  de  Juventude
deverá estabelecer as competências e os demais procedimentos necessários ao seu
funcionamento.

Art.  14.  As atividades desenvolvidas pelo Conselho Municipal  de Juventude
serão custeadas por dotações orçamentárias da Secretaria do Gabinete civil.
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Art. 16. Fica revogada a Lei Municipal nº 2462, de 26 de setembro de 2016.

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 13 de setembro de 2019. 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal
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