
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

GABINETE DA PREFEITA

LEt No 62212017.
"DrsPôE soBRE A cRlAÇÃo oo
CONSELHO MUNICIPAL DA

Júúe-ruruoe DE canacrnni-
CMJ, ^E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS, "

A pREFEITA DO wtUtttCíplO DE CARACARAí-Rn, MARIA DO

PERPETUO SOCORRO DE LIMA GUERRA AZEVEDO NO USO dE SUAS

atribuiçÕes legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a

seguinte Lei:

Art. 1'. Fica criado, no âmbito do município de Caracarai, o Conselho Municipal

de Juventude - CíU-.;, vinculado à estrutura da Secretaria Municipal de Ação

Social e Cidadania - SEMASC

Art. 2o. O Conselho Municipal de Juventude - CMJ, é um órgão colegiado de

apoio especifico, de caráter autÔnomo, permanente, c9nryltry9 e.deliberativo, de

,"pr"r"nirção da população jovem do Município de CARACARAI', tendo como

balizadores a Constituição Federal e o Estatuto da Juventude'

Art. 3o. O Conselho Municipal de Juventude - CMJ tem as seguintes atribuiçÕes

e competências:

l. estudar, analisar, elaborar, discutir, propor e aprovar planos,

programas e projetos relativos à juventude;

ll. part]cipar da ela-boração e da eiecufão de politicas publicas de

juventude, em colabóraçao com os orgãos públicos municipais,

alem de cooperar io, a Administração Municipal na

implementação de políticas publicas voltadas para o

atendimento das necessidades da juventude;

lll. desenvolver estudos e pesquisas relativas à juventude,

objetivando subsidiar o planejamento das açÕes pÚblicas para

erie tegmento no MunicíPio;

lV. promovôr e participar de seminários, CUrSoS, cOngreSSoS e

eventos correlatos para a discussão de temas relativos à

juventude e que ioniribuam para o conhecimento da realidade

do jovem na sociedade;
v. fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação que assegure os

direitos dos jovens; :

Vl. propor a criáção de canais de participação dos jovens juntÔ aos

orgãos municiPais;
Vll. fomentar o associativismo juvenil, prestando apoio e assistência

quando solicitado, além de estimular sua participação, not

organismospublicosemovimentossociais; ' ':r
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Vlll. examinar propostas, denuncias e queixas relacionadas a açÕes

voltadas à área da juventude, encaminhadas por qualquer

pessoa ou entidade e a elas responder;
lX. elaborar e aprovar o seu Regimento lnterno e normas de

funcionamento;
X.convocaraConferênciaMunicipaldeJuventude;
Xl. aprovar o Regimento lnterno e as normas de funcionamento da

Conferência Municipal de Juventude'

parágrafo único. As competências do CMJ serão exercidas em consonância com

a Leifederal n' iZ.8SZl, de 05 de agosto de 2013, que instituiu. o Estatuto da

Juventude, com a Lei no 8.069, de 13 àe julho de 1990 - Estatuto da Criança e do

Adolescente.

Art. 4o. O Conselho Municipal da Juventude - CMJ e orgão de representação

paritária entre o Poder Publico Municipal e sociedade civil organizada, com

atuação na defesa e promoção dos direitos da juventude.

Art. 5o. A composição paritária do Conselho Municipal de Juventude - CMj s,9ra

constituída por 1Ô (dez) membros titulares e seus respectivos suplentes,

designados e empossados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, observada a

as seguintes rePresentaçÕes.

l. cinco representantes do Poder Público, sendo:
a) um representante da Secretària Municipal de Ação Social e

Cidadania;
b) ;; ieprerentante da secretaria Municipat de Educação;

"j 
,m representante da Secretaria Municipal de Saude;

d) um representante da Secretaria Municipal da Secretaria de

Meio Ambiente e Turismo;

ll. cinco representantes da sociedade civil organizada, sendo:

a) um representante da entidade estudantil secundarista; '

b) um representante estudantil universitário de instituição com

sede no MunicíPio;
c) um representante de associação artistica e cultural;

d) um representante de associaçÕes esportivas com atuação

voltada aos jovens ale 29 anos;
e) um representante das organizaçÕes juvenis religiosas.

§ 1o. A cada representante titular corresponderá
entidade ou grupo que representa.

§ 2o. Os representantes a que se refere o inciso I serão

Éoder Executivo, preferencialmente com idade entre 15 e

um suplente, indicado Pela

indicados pelo Chefe do
29 anos.

§ 30. os representantes a que se refere o inciso ll serão in_dicados pela

Sjociedade Civil para composiçâo do CMJ, devem ter idade entre 15 e 29 anos e

residirem no municipio de Caracarai"

§ 4o. A participação dos membros titulares ou suplentes norlMJ será;colliderada

de relevante interesse publico, não ensejando qualquer tipo de remuneração'
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s 5o. O mandato dos Conselheiros e de seus respectivos suplentes será de 02

(dois) anos, permitida uma única recondução'

Art. 60. Os conselheiros indicados e eleitos do CMJ perderão o mandato nos

seguintes casos:

l. por renúncia;
ll. pela ausência imotivada em três reuniões consecutivas ou em seis

alternadas;
lll. pela prática de ato incompatível com a função de conselheiro, por

decisão da maioria absoluta dos membros do CMJ, garantido o

contraditorio e a amPla defesa;
lV. por requerimento da entidade da sociedade civil representada/

V. por p"iO, do cargo ou função publica quando representante do

Poder Publico;
vl. por denuncia de qualquer cidadão, desde que .devidamente

comprovada, sendo-lhe assegurada a amplq defesa e o

contraditorio e por decisão da maioria absoluta dos membros do

Plenário.

Art. 70. O CMJ elegerá sua Mesa Diretora, com a seguinte composição:

l. Presidente;
ll. Vice-Presidente;
lll. Secretário.

§ 1o. Os membros da Mesa Diretora serão eleitos entre seus pares, pol votação

ão",t,realizadanaprimeirareuniãoordináriadoCMJ.
s 2o. O primeiro presidente do CMJ será necessariamente um representante do

poder publico, de preferência, o representante da Secretaria Municipal,de Ação

social, passando a valer, a partir do mandato subsequente ,a alterlância dos

cargos de presidente e Vice Presidente entre os representantes indicados nos

incisolell. :

Art. go. O Conselho Municipal da Juventude - CMJ terá a seguinte organização:

I Plenário;
ll. Grupos de Trabalho e Comissões Temáticas'

Art. 9o. O CMJ reunir-se-á, ordinariamente, de forma mensal, podendo Ser

convocado, extraordinariamente, por solicitação de, no mínimo, 50% (cinquenta

por cento) de seus membros'ou pelo presidente'

§ 1í.. As reuniÕes do CMJ serão ampla e previamente divulgadasr com

pà,toip,çáo.liu,"atodososinteressados,semdireltbaÚoto']

§ 2o. As, deliberaçÕes e os comunicados de intere.sse _do ÇMj d?u"ll?.j,^"1

[ublicados e afixados em local de fácil acesso e visualização a todoq os usuarlos

e interessados.

§ 30. As decisÕes do CMJ serão tomadas por maioria Simples, exigida a presença

ãa metade mais 01(um) de seus membros para deliberação.

Art. 10. O poder Executivo Municipal, por meio da Secretâria Municipal de Ação

Social e Cidadania proverá suporte técnico, Administrativo e outros meios

necessários para garantir o pleno e regular Íuncionamento do CMJ
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Art. 11. A Conferência Municipal de Juventude, será realizada de dois em dois
anos ou com intervalo de 04 (quatro) anos, com representação dos diversos
setores da sociedade e do Poder Público, a fim de avaliar a situação da
população jovem do Município, propor diretrizes paru a formulação de políticas
publicas voltadas para este segmento

§ 1o. A Conferência Municipal de Juventude terá sua organização e normas de

funcionamento definidas em regimento proprio, aprovado pelo CMJ.

§ 2". O Poder Executivo Municipal poderá prover recursos humanos, materiais e
outros meios necessários para a realizaçâo da Conferência Municipal de

Juventude.

Art. 12. As atribuiçÕes e competências do Plenário, Grupos de Trabalho,
ComissÕes temáticas e dos membros da Mesa Diretora e demais procedimentos
ao funcionamento do Conselho serão detalhados em Regimento lnterno a ser
elaborado e aprovado pelo Plenário do CMJ.

Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposiçÕes em contrario.

Gabinete da Prefeita de Caracaraí/RR, aos 22 de agosto de 2017 .

,y

MARIA DO PERPETUO SOM6 DE LIMA GUERRA AZEVEDO
Prefeita de Caracârai
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