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PROJETO DE LEI N2 014/2021 DE 30 DE JUNHO DE 2021 

Institui no Munici pio de Penaforte o Estatuto da 

Juventude, o Fundo Municipal de Juventude (FMJUV) e 

o Conselho Municipal de Juventude (COMJUV), e dispoe 

sobre os direitos dos [ovens, os principios e diretrizes 

das polfticas publicas de juventude, como especifica e 

da outras providencias, de acordo com a Lei Federal nQ 

12.825, de 05 de agosto de 2013, que institui o Estatuto 

Nacional da Juventude e dispoe sabre os conselhos de 

juventude, direitos dos jovens, os princf pios e 

diretrizes das politicas publicas de juventude e o 

Sistema Nacional de Juventude (SINAJUVE). 

TITULO I 

DA CRIA�AO E DOS OBJETIVOS 

CAPITULO I 

DACRIA�O 

Art. lQ. Fica criado no ambito do Municfpio de Penaforte o Estatuto Municipal de 

Juventude, o Fundo Municipal de Juventude (FMJUV) e o Conselho Municipal de 

Polfticas de Juventude tarnbern nomeado como Conselho Municipal de Juventude 

(COMJUV), vinculado ao 6rgao Publico Municipal de Juventude de Penaforte. 

Art. 2Q. 0 Estatuto Municipal de Juventude, o Conselho Municipal da Juventude e o 

Fundo Municipal da Juventude tern par objetivo fomentar o desenvolvimento 

integral dos [ovens, a fim de prepara-los para assumir plenamente suas 

responsabilidades e se incorporarem ao mercado de trabalho e aos processos 

sociais, coma fator de mudanca, dentro dos princf pios de justica e liberdade. 
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TITULO II 

DOS PRINCIPIOS E DOS DIREITOS DOS JOVENS 

CAPITULO I 

DOS PRINCIPIOS 

Art. 3Q. Esta Lei institui o Estatuto Municipal da Juventude e dispoe sabre os 

direitos dos jovens, os principios e diretrizes das politicas publicas de juventude, o 

Conselho Municipal de Juventude (COMJUV), e o Sistema Municipal de Juventude 

(SMJ). 

§ lQ. Para os efeitos desta Lei, sao considerados jovens as pessoas com idade entre 

15 (quinze) e 29 (vinte e nave) anos de idade. 

§ 2Q. Aos adolescentes com idade entre 15 ( quinze) e 18 ( dezoito) anos aplica-se a 

Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Crians;a e do Adolescente. e, 

excepcionalmente, este Estatuto, quando nae conflitar com as normas de protecao 

integral do adolescente. 

Art. 4Q. O disposto nesta Lei e as politicas publicas de juventude sao regidos pelos 

seguintes principios: 

I - prornocao da autonomia e emancipacao dos jovens; 

II - valorizacao e promocao da participacao social e politica, de forma direta e por 

meio de suas representacoes: 

III - promocao da criatividade e da participacao no desenvolvimento do Pais; 

IV - reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, geracionais e 

singulares; 

V - promocao do bem-estar, da experimentacao e do desenvolvimento integral do 

jovem; 

VI - respeito a identidade e a diversidade individual e coletiva da juventude; 
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VII - prornocao da vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da nao 

discrimtnacao: e 

VIII - valorizacao do dialogo e convivio do jovem com as demais geracoes. 

Paragrafo unico. A emancipacao dos jovens a que se refere o inciso I do caput 

refere-se a trajet6ria de inclusao. liberdade e participacao do jovem na vida em 

sociedade, e nao ao instituto da ernancipacao disciplinado pela Lei no 10.406, de 10 

de janeiro de 2002 - C6digo Civil. 

CAPITULO II 

DOS DIREITOS DOS JOVENS 

Se�ao I 

Do Direito a Cidadania, a Participacao Social e Polltlca e a Representacao 

Juve nil 

Art. 52, O jovem tern direito a participacao social e politica e na formulacao, 

execucao e avaliacao das politicas publicas de juventude. 

Paragrafo unico. Entende-se por participacao juvenil: 

I - a inclusao do jovem nos espacos publicos e comunitarios a partir da sua 

concepcao como pessoa ativa, livre, responsavel e digna de ocupar uma posicao 

central nos processos politicos e sociais; 

II - o envolvimento ativo dos jovens em acoes de politicas publicas que tenham por 

objetivo o pr6prio beneff cio, o de suas comunidades, cidades e regioes e o do Pais: 

III - a participacao individual e coletiva do jovem em acoes que contemplem a 

defesa dos direitos da juventude ou de temas afetos aos jovens; e 

V - a efetiva inclusao dos jovens nos espacos publicos de decisao com direito a voz 

e voto. 

Art. 62. A interlocucao da juventude com o poder publico pode realizar-se por 

interrnedio de associacoes, redes, movimentos e organizacoes juvenis. 
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Paragrafo (mica. E dever do poder publico incentivar a livre associacao dos jovens. 

Art. 72, E diretriz da interlocucao institucional juvenil a definicao de orgao 

governamental especifico para a gestao das polfticas publicas de juventude; 

secao II 

De Outros Direitos 

Art. s2. 0 jovem tern direito a educacao de qualidade, com a garantia de educacao 

fundamental, obrigat6ria e gratuita, inclusive para os que a ela nao tiveram acesso 

na idade adequada. Paragrafo unico, E garantida a participacao efetiva do 

segmento juvenil, respeitada sua liberdade de organizacao, nos conselhos e 

instancias deliberativas de gestao dernocratica das escolas e universidades. 

Art. 92, 0 jovem tern direito a diversidade e a igualdade de direitos e de 

oportunidades e nao sera discriminado par motivo de: 

I - etnia, raca, car, cultura, origem, idade ou sexo; 

II - orientacao sexual, idioma ou religiao: 

III - opiniao, deficiencia e condicao social OU economica. 

Art. 10. 0 jovem tern direito a saude e a qualidade de vida, considerando suas 

especificidades na politica publica de atencao a saude do jovem sera desenvolvida 

em consonancia com as seguintes diretrizes: 

I - acesso universal e gratuito ao Sistema Unico de Saude - SUS e a services de 

saude humanizados e de qualidade, que respeitem as especificidades do jovem; 

II - reconhecimento do impacto da gravidez planejada ou nao, sob os aspectos 

medico, psicol6gico; 

III - valorizacao das parcerias com instituicoes da sociedade civil na abordagem 

das questoes de prevencao, tratamento e reinsercao social dos usuarios e 

dependentes de alcool, tabaco e outras drogas; 
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IV - veiculacao de campanhas educativas relativas ao alcool, ao tabaco, crack e a 

outras drogas coma causadores de dependencia. 

Art. 11. 0 jovem tern direito a cultura, incluindo a livre criacao, o acesso aos bens e 

services culturais e a participacao nas decis6es de polftica cultural, a identidade e 

diversidade cultural e a mem6ria social. 

Art. 12. O jovem tern direito a comunicacao ea liberdade de expressao. 

Art. 13. 0 jovem tern direito a pratica desportiva destinada a seu pleno 

desenvolvimento, com prioridade para o desporto de participacao. 

Art. 14. Todos os jovens tern direito de viver em um ambiente seguro, sern 

violencia, 

TITULO III 

DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 

Art. 15. 0 Fundo Municipal de Juventude (FMJ), mecanisrno captador e aplicador de 

recursos a serem utilizados, segundo diretrizes e deliberacoes do Conselho 

Municipal de Juventude sera destinado ao atendimento das despesas geradas pelo 

COMJUV. 

Art. 16. 0 Fundo Municipal de Juventude e destinado a criacao de condicoes 

financeiras e de gerencia dos recursos destinados ao desenvolvimento das acoes 

de ambito juvenil, executados ou gerenciados pelo Conselho Municipal de 

Juventude. 

Art. 17 Constituirao receitas do Fundo: 

I - rubricas pr6prias, previstas no orcamento: 

II - repasses, subvencoes, doacoes, contribulcoes ou quaisquer outras 

transferencias de recursos de pessoa fisica ou jur:fdica de direito publico ou 

privado, ou ainda, de entidades nacionais, internacionais, organizacoes 

governamentais e nae governamentais; 
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DA ORGANIZA«;AO DO COMJUV 

Art 25 Sao orgaos do COMJUV: 

I - Plenario: 

II - Presidencia: 

III - Secretaria Executiva; 

IV - Tesouraria; 

V - Cornite Gestor do Fundo Municipal de juventude (CGFMJ); 

VI - Cornissao Especial Permanentes de Assessoria Tecnica (CEPATEC); 

VII- Comissao Especial Permanente Organizadora de Acoes de Juventude 

(CEPOAJUV); 

VIII - Comiss5es Ternaticas Temporarias (CTT); 

IX - Cornissao Especial Ternporaria (CET); 

X - Comissao Especial Permanente de Cornunicacao (CEPCOM); 

§12 A presidencia, a Secretaria ea Tesouraria sao compostas pelo Presidente (a), 

Secretario(a) e Tesoureiro(a) respectivamente, escolhidos em Assembleia geral, 

atraves de eleicoes diretas. 

§22 O Comite Gestor do Fundo Municipal de juventude (CGFMJ) e composto por 03 

(tres) membros do COMJUV, escolhidos em assembleia geral, atraves de eleicoes 

diretas, 

§32 Nenhum membro do COMJUV pode ocupar mais de um cargo no conselho, 

dentro de uma mesma gestao. 

§42 As comissoes descritas nos itens VI, VII, VIII e IX do Artiga 252 desta Lei serao 

cornpostas por membros, do CO MJUV, tantos quanta forem necessaries ao born 

cumprimento da missao, 

§5' Todas as comiss5es serao compostas por cidadaos residentes em Penafortev 
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Art. 26 Os membros componentes do CO MJUV, descritos nos itens II, III, IV e V do 

Artiga 25Q desta Lei, serao ocupados por cidadaos residentes em Penaforte, todos 

componentes do conselho, escolhidos em Assembleia Geral, atraves de eleicao 

direta, para um mandato de 02 (dais) anos, permitida a sua reconducao por mais 

01 (um) mandato consecutivo, podendo se recandidatar ap6s o seu afastamento 

por um periodo minima de um mandato. 

§lQ Os membros componentes dos orgaos do COMJUV, descritos neste nos itens II, 

III e IV Artigo 25Q desta Lei, formam a Diretoria Executiva do conselho. 

§2Q A composicao das Comissoes descritas nos itens VI, VII, VIII e IV do art. 25 

desta Lei sera por escolha exclusiva da Diretoria Executiva do Conselho. 

§3Q Todos os membros dos orgaos do CO MJUV, descritos no Artigo 2SQ desta Lei, 

serao homologados pelo Prefeito Municipal, atraves de Decreto Municipal, ap6s 

deliberacao da Assembleia Geral. 

Art. 27 Nas ausencias e, ou impedimentos temporario, ou permanente do(a) 

Presidente(a) do COMJUV ele(a) sera substitufdo(a) pelo Secretario(a) 

Executivo(a), e na ausencia deste, pelo(a) tesoureiro(a), e na falta destes dois, 

havera eleicoes especfficas para este fim. 

Art. 28 Nas ausencia e, ou impedimenta ternporario, ou permanente do(a) 

Secretario(a), do(a) Tesoureiro(a) ou de algum membro do Cornite Gestor do 

Fundo Municipal de Juventude (FMJ) outro membro conselheiro sera escolhido por 

uma comissao formada pela Diretoria Executiva e o Comite Gestor do Fundo 

Municipal de Juventude (FMJ), menos o membro ausente, e ou impedido, o qual 

ocupara o nova cargo ate o final do bienio, 

Art. 29 Os titulares e suplentes para comporem o quadro de conselheiros serao 

indicados pelos orgaos, instituicoes ou grupos descritos nos itens I, II e III, do 

Artigo 31, desta Lei, para um mandato de 02 (dais) anos, permitida a sua 

reconducao par mais 01 (um) mandato consecutivo, podendo se recandidatar ap6s 

o seu afastamento por um periodo minimo de um mandato, seguindo o mesmo 

perfodo de mandatos dos membros constantes nos itens II, III, IV e V do Artigo 2SQ 

desta Lei. 



§1 ° Cada membro conselheiro titular tera o seu respectivo suplente, o qual o 

substituira imediatamente, de forma automatica, nas suas ausencias e, ou 

impedimentos. 

§2° O suplente nao substituira o seu titular nos casos do cargo funcional de 

Presidente(a), Secretariofa), Tesoureiro(a), ou Cornite Gestor do Fundo Municipal 

de Juventude, conforme descrito nos Artigos 27 e 28, desta Lei, por se tratar de 

escolhas pessoais, em Assembleia Geral, atraves de eleicoes diretas, para cargos 

funcionais especfficos. 

Art 30 A quantidade de cadeiras para o quadro de conselheiro e de acordo com a 

quantidade de orgaos, instituicoes ou grupos descritos nos itens I, II e III, do Artigo 

31, desta Lei, sendo 02 (dois) representantes por instituicao ou grupo, sendo 01 

(um) como titular e 01 (um) como suplente. 

CAPITULO III 

DA COMPOSI�O 

Art. 31 0 Conselho Municipal de Juventude, COMJUV, sera integrado por 

representacoes do Poder Publico e da Sociedade Civil Organizada, com 

reconhecida atuacao na defesa e prornocao dos direitos da juventude, ou que 

possam contribuir para as polfticas de juventude, e sera constituido por membros 

efetivos, e respectivos suplentes, todos residentes em Penaforte, sendo adultos 

e/ou jovens com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos, ficando assim 

representado: 

I - Poder Publico Municipal: 

a) Plenario 

b) Gabinete do Prefeito Municipal; 

c) Secretaria Municipal de Educacao: 

d) Secretaria Municipal de Esportes e Lazer; 

f) Secretaria Municipal de Saude: 
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II - Instituicoes, orgaos ou grupos da sociedade civil organizada: 

a) Conselho Tutelar; 

b) CONDICA; 

c] Conselhos de Professores de Escolas de Ensino Fundamental, ou Media, que 
tenham alunos na faixa etaria de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove anos); 

d) Grernios Estudantis de Escolas de Ensino Fundamental, ou Media, e que tenham 

alunos na faixa etaria de 15 ( quinze) a 29 ( vinte e nave a nos); 

e) Movimentos sociais; 

f) Grupos, Agremiacoes: 

g) Associacoes, ou Sindicatos, que realizem acoes com jovens, ou em beneffcio 

destes que ten ha, no mf nimo, 02 ( dois) a nos de atuacao no segmento, e que 
requeiram, atraves de documento, fazer parte do COMJUV; 

h) Pessoa ffsica, militante, com faixa etaria de 15 (quinze) a 29 (vinte e nave anos). 

Paragrafo unico: na composicao do Conselho Municipal de Juventude devera ser 

respeitada uma cota minima, 50% ( cinquenta por cento) de representantes da 

sociedade civil. 

CAPITULO IV 

DA COMPETENCIA 

SE<;AO I 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 

Art. 32 Compete ao Conselho Municipal de Juventude: 
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I - encaminhar aos poderes constituf dos propostas de acoes de defesa e prornocao 

dos direitos dos jovens e acornpanhar, fiscalizar e avaliar as acoes e gestao de 

recursos governamentais e nao governamentais destinados a juventude; 

II - acompanhar, fiscalizar e avaliar as acfies desenvolvidas pelos Orgaos Publicos 

Municipals, instituicfies ou grupos da sociedade civil organizada, com atuacao na 

defesa e promocao dos direitos de juventude; 

Ill - auxiliar na elaboracao, definicao e aprovacao de politicas publicas de 

juventude que promovam o amplo exercicio dos direitos dos jovens; 

IV - utilizar instrumentos de forma a buscar que o Estado garanta aos jovens o 

exercicio dos seus direitos; 

V - encaminhar ao Ministerio Publico notfcia de fato que constitua infracao 

administrativa ou penal contra os direitos do jovem garantidos na legislacao: 

VI - encaminhar a autoridade judiciaria os casos de sua cornpetencia: 

VII - expedir notificacoes: 

VIll - solicitar inforrnacoes das autoridades publicas: 

IX - assessorar o Poder Executivo Municipal na elaboracao dos planos, programas, 

projetos, acoes e proposta orcarnentaria das polfticas publicas de juventude; 

X - encaminhar sugest6es para a elaboracao do Plano Plurianual, que deverao 

obedecer a criterios participativos, no que concerne a alocacao de recursos 

destinados a juventude do Municipio de Penaforte; 

XI - incentivar e apoiar a realizacao de eventos, seminaries, pesquisas, campanhas 

e acoes direcionadas ao publico juvenil; 

XII - fiscalizar e exigir o cumprimento da legislacao que assegure os direitos da 

juventude; 

XIII - propor a criacao de canais de participacao dos jovens junto aos orgaos 

municipais; 



• ..... PREFEITURA DE 

PENAFORTE . c=M7�:M:::: ,.:.� C'�AS t-t:::.11..:a.!� 

XIV - fomentar o associativismo juvenis; 

XV - elaborar seu regimento interno; 

GABINETE DO 
PREFEITO 
CNPJ: 07.414.931/0001·85 

XVI - cadastrar, integrar e fiscalizar entidades, instituicoes, programas, acoes e 

pessoas que desenvolvam programas, projetos, acoes e pesquisas na area da 

juventude, estimulando e cooperando com o seu trabalho, as quais deverao manter 

cadastro regularizado no COMJUV; 

XVII - realizar juntamente com o Poder Executive a Conferencia Municipal de 

Juventude, como parte da Conferencia Nacional de Juventude; 

XVIII - promover estudos, fomentar, discutir, propor e aprovar pianos, programas, 

pesquisas, estudos e projetos relatives a juventude, objetivando subsidiar o 

planejamento das acoes publicas de juventude no ambito municipal, estadual e 

federal; 

XIX - Estudar, analisar, elaborar, discutir e propor a celebracao de convenios e 

instrumentos de cooperacao com outros organismos publicos e privados, nacionais 

e internacionais, visando a elaboracao de programas, projetos e acces voltados 

para a juventude; 

XX - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor polf ticas publicas que permitam e 

garantam a integracao e a participacao do jovem no processo social, economico, 

polftico e cultural no respectivo ente federado; 

XXI - promover e participar de seminaries, cursos, congresses e eventos correlates 

para a discussao de temas relatives a juventude e que contribuam para o 

conhecimento da realidade do jovem na sociedade. 

XXII - promover, cursos de capacitacao, destinados a habilitar os membros das 

entidades que realizam trabalhos e acoes com o publico jovem; 

XXIII - estabelecer fluxos contfnuos e permanentes de inforrnacoes, sugest6es e 

desempenho da Secretaria Nacional de Juventude, Conselho Nacional de Juventude 

e outros orgaos estaduais e municipais de juventude, objetivando facilitar os 
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processos de planejamento e execucao de uma politica nacional, estadual e 

municipal; 

XXIV - sugerir, ao Prefeito e a Camara Municipal de Vereadores, medidas que 

assegurem o cumprimento dos compromissos assumidos mediante a instituicao 

desta Lei. 

Art. 33 As deliberacoes do Conselho Municipal de Juventude serao encaminhadas 

ao Executivo Municipal, em tempo habil, visando a elaboracao da proposta e acoes 

em adequacao ao orcarnento municipal. 

Art. 34 0 COMJUV devera avaliar, periodicamente, a conjuntura municipal, 

mantendo atualizados o Executivo e o Legislativo Municipal, quanta ao resultado 

de suas acoes. 

Art. 35 Com a finalidade de contribuir para o aprimoramento das polfticas publicas 

de juventude, o COMJUV, por meio da remessa de relat6rios frequentes, devera 

manter a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) e o Conselho Nacional de 

Juventude (CONJUVE), permanentemente informados sobre os aspectos de 

interesse relacionados a sua atuacao. 

Art. 36 0 COMJUV devera se reunir ordinariamente, ao menos a cada 01 (uma) vez 

ao mes, totalizando 12 (doze) encontros ao ano, e extraordinariamente sempre que 

necessario. 

Art. 37 No contexto das atividades inerentes as politicas publicas juvenis, ao 

Plenario, orgao soberano das deliberacoes do conselho, configurado por Reuni6es 

Ordinarias, Extraordinarias e Solenes, formado pelos conselheiros em exercf cio 

pleno de seus mandatos de acordo com requisitos de funcionamento estabelecido 

nesta Lei, compete: 

I - atuar no sentido de concretizar os objetivos do COMJUV; 

II - aprovar as propostas de programas e pianos e demais medidas inerentes ao 

COMJUV; 
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III - aprovar proposta orcarnentaria e os pianos anuais de aplicacao dos recursos 

do Fundo Municipal de Juventude, elaborados pelo Cornite Gestor do Fundo 

Municipal de Juventude, assim coma aprovar a destinacao <lesses recursos; 

IV - referendar a avaliacao do Cornite Gestor do Fundo Municipal de Juventude 

sabre a gestao dos recursos do Fundo Municipal de Juventude; 

V - solicitar os services das cornissoes descritas nos itens VI, VII, VIII, IX e X do 

Artiga 25Q desta Lei; 

VI - criar Cornissoes Especiais Ternporarias para fins especfficos; 

VII - analisar e aprovar a pauta das reuni5es; 

VIII - indicar entre os conselheiros uma Comissao Especial Temporariaft.E'I'] para 

analisar os casos re]ativos a perda do mandato; 

IX - decidir sabre perda dos mandatos dos Conselheiros a partir do relat6rio da 

Comissao Especial Ternporaria, formada para este fim; 

X - aprovar o relat6rio anual de atividades; 

XI - propor, analisar e aprovar o Regimento Interno do conselho e suas futuras 

modificacoes: e 

XII - decidir sabre os casos omissos. 

Secao III 

DA PRESIDENCIA 

Art. 38 A Presidencia, visando o desenvolvimento do Programa Municipal de 

Juventude, compete: 

I- representar oficialmente o COMJUV; 

II- convocar e presidir reuni5es do conselho, referendando as decis5es 

correspondentes; 



I 
GABINETE DO 
PREFEITO 
CNPJ: 07.414.931i0001-85 

III- solicitar os services das comissoes descritas nos itens VI, VII, VIII e IX do Artiga 

25Q desta Lei; 

IV- estabelecer convenios e promover intercambios tecnicos culturais e cientfficos 

com orgaos lnternacionais, Nacionais e Estaduais de Juventude, e com setores da 

Admintstracao Publica Municipal e Sociedade Civil, relacionados ou especializados 

em politicas ou acoes de juventude; 

V- realizar e estimular estudos e pesquisas sobre temas de interesse do COMJUV, 

promovendo a mais ampla divulgacao dos mesmos; 

VI- estimular a mais ampla participacao das instituicoes e orgaos municipais, dos 

movimentos cornunitarios organizados e representacoes das instituicoes federais e 

estaduais existentes no municipio, dispostas a cooperar com o esforco municipal. 

VII- exercer os demais atos necessaries ao cumprimento dos objetivos do COMJUV; 

VIII- cumprir e fazer cumprir esta Lei. 

Se�ao IV 

DA SECRET ARIA EXECUTIVA 

Art. 39 A Secretaria Executiva compete: 

I- substituir o presidente em suas funcoes e atividades, nas suas ausencias e 

impedimentos temporaries: 

II- secretariar as reunifies do COMJUV, mantendo em ordem e em dia toda a 

documentacao correspondente; 

III- planejar, supervisionar e coordenar as atividades de apoio tecnico e 

administrativo necessaries ao funcionamento do conselho. 

IV- auxiliar o presidente na execucao das medidas propostas pelo Conselho; 

V- exercer as demais acoes necessarias ao cumprimento dos objetivos do COMJUV. 

VI- registrar as correspondencias, com os nomes dos remetentes e destinatarios e 

respectivas datas; 
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VII- fazer o registro do Livro de Ata das Sess6es Plenarias: 

VIII- registro do Livro de Posse dos Membros do Conselho. 

IX- registro do cadastros dos orgaos governamentais e nao governamentais, que 

prestam assistencia e atendimento aos jovens, contendo sua denominacao, 

localizacao, composicao de sua diretoria, tipo de atendimento, numero de jovens 

atendidos constando o numero do Registro de Identidade; 

X- confeccao de cadastro dos membros do COMJUV, com anotacao quanta a posse, 

exercicio, ferias, licencas, afastamento, vacancia e demais circunstancias 

pertinentes a vida funcional, com arquivo em pasta individual e copia dos 

documentos apresentados. 

XI- enviar ao Prefeito Municipal e a Camara Municipal de Vereadores relatorios 

periodicos do Cornite Gestor do Fundo Municipal de Juventude sabre a aplicacao 

do Fundo Municipal de Juventude; e 

XII- remeter copia da aprovacao da proposta orcamentaria dos pianos anuais dos 

recurses do Fundo Municipal de Juventude e do correspondente relatorio 

periodico a Secretaria Nacional de Juventude e ao CONJUV. 

Se,;ao V 

DATESOURARIA 

Art. 40 A Tesouraria compete: 

I - substituir o Secretario Executive, por ocasiao do impedimenta temporario 
deste; 

II - substituir o Presidente, no impedimenta ou ausencia do Secretario Executivo. 

III - anotar todas as entradas e safdas de capital ou bens do COMJUV; IV - fazer o 

balancete bimestral; 

V - prestar contas ao conselho durante as reuni6es birnestrais, ou quando 

solicitado pelo Presidente do conselho ou pela Diretoria Executiva; 
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VII - assinar, juntarnente corn o Presidente do conselho todos os cheques ernitidos 

pelo conselho; 

VIII - controlar a conta bancaria do conselho; 

IX - fazer o Impasto de Renda e todas as prestacoes de contas fiscais; 

X - deixar o Presidente do COMJUV informado de todas as acoes e acontecirnentos 

financeiros ou fiscais de interesse do conselho. 

XI - auxiliar o Cornite Gestor do Fundo Municipal de Juventude (CGFMJUV). 

Se�ao VI 

DO CO MITE GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE - CGFMJ 

Art. 41 Ao Cornite Gestor do Fundo Municipal de Juventude compete: 

I - elaborar a proposta orcamentaria e o plano anual de aplicacao dos recurses do 

Fundo Municipal de Juventude, corn o seu respectivo relat6rio, submetendo-os a 
aprovacao do Plenario: 

II - acompanhar e avaliar a gestao do Fundo Municipal de Juventude, rnantendo o 

Plenario inforrnado sabre os resultados correspondentes. 

III - preparar as demonstracoes mensais das receitas e despesas a serem 

encarninhadas ao Prefeito Municipal; 

IV - registrar os recursos orcamentarios pr6prios do Municf pio ou a ele 

transferidos pelo Estado ou pela Uniao: 

V - rnanter os controles necessaries do Fundo Municipal de Juventude referentes a 
ernpenho, liquidacao e pagarnento das despesas e recebirnento das receitas do 

Fundo Municipal de Juventude; 



e
,c. ,.. PREFEITURA OE 

PENAFORTE 
c�1,1,a.:x::::: s c x DiJ.S MHM:Jl.tS I 

GABINETE DO 
PREFEITO 
CNPJ: 07.414.931/0001-85 

VI - manter, em coordenacao com o Setor de Patrimonio do Municipio, os controles 

necessaries sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo Municipal de 

Juventude; 

VII - registrar os recurses captados pelo Municipio e destinados, atraves de 

convenios ou por doacoes, ao Fundo Municipal de Juventude; 

VIII - aplicar os recurses a serem utilizados em beneff cios da juventude nos termos 

das resolucoes do COMJUV; 

IX - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo Municipal de 

Juventude; 

X - encaminhar ao Plenario: 

a) mensalmente, as dernonstracoes de receitas e despesas; 

b) anualmente, o inventario dos bens m6veis e im6veis, e o balance geral do Fundo 

Municipal da Juventude. 

XI - apresentar ao Plenario a analise e a avaliacao da situacao economica financeira 

do Fundo Municipal de Juventude e encaminhar a Diretoria Executiva do COMJUV, 

a qual elaborara parecer ao prefeito municipal; 

XII - manter o controle necessario sabre convenios ou contratos de prestacao de 

services pelo setor privado e dos ernprestimos feitos para o Fundo Municipal da 

Juventude; 

XIII - gerir o Fundo Municipal de Juventude (FMJ). 

Sec;ao VII 

DA COMISS.AO ESPECIAL PERMANENTE DE ACESSORIA TECNICA- CEPATEC 

Art. 42 Ao CEPATEC compete emitir parecer tecnico, aconselhar, assessorar e 

prestar consultoria tecnica ao conselho, quando solicitado pelo Plenario ou pela 
Diretoria Executiva do CO MJUV. 

Sec;ao VIII 
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DA COMISSAO ESPECIAL PERMANENTE ORGANIZADORA DE A<;OES DE 

JUVENTUDE (CEPOAJUV); 

Art. 43 Ao CEPOAJUV compete organizar todos os eventos do COMJUV e tomar 
- 

todas as provldencias necessarias para a realizacao das mesmas, se organizando 
em subcomiss6es, de acordo com as necessidades do evento. 

Secao IX 

DA COMISSAO ESPECIAL PERMANENTE DE COMUNICA<;AO - CEPCOM 

Art. 44 A Comissao Especial Permanente de Cornunicacao compete: 

I - divulgar o conselho e suas acoes, atraves dos mais diversos meios de 

comunicacao: 

II - criar e manter relacoes publicas de interesse do publico juvenil e do COMJUV 

com os mais diversos setores da sociedade civil e do Poder Publico. 

Se�aoX 

DAS COMISSOES TEMJ\TICAS TEMPORJ\RIAS - CTT 

Art. 45 As Comiss6es Tematicas Ternporarias sac destinados ao estudo e 

elaboracao de propostas sobre temas especificos, que serao submetidas ao 

plenario, competindo a cada CTT verificar, vistoriar, fiscalizar, opinar e emitir 

parecer sob re os trabalhos tematicos que lhes for atribuf da. 

§1 Q Sera definido no ato da criacao de cada CTT, seus objetivos especfficos, sua 

cornposicao e prazo para conclusao do trabalho em funcao da complexidade dos 

temas a ele cometidos. 

§2Q Cada CTT tera um coordenador e um relater que serao sempre escolhidos 

entre os integrantes do poder publico e da sociedade civil. 

§3Q Os pareceres das CTT serao apreciados, discutidos e votados em sessao 

plenaria, 
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§4Q Os pareceres aprovados pelo COMJUV poderao ser transformados em 

resolucoes. 

§5° As CTT vigorarao o tempo necessario para conclusao dos trabalhos fins que 

motivaram a sua criacao: 

§6° As CTT serao formadas para trabalhos nas areas de: 

I - Educacao: 

II - Drogas 

III - Meio Ambiente; 

IV - Geracao de Trabalho, Emprego e Renda; 

V - lncentivo a Cultura; 

VI - Incentivo ao Esporte; 

VII - Lazer; 

VIII - Saude: 

IX - lnclusao Social; 

X - Direitos Humanos; 

XI - Outros que sejam considerados pela Diretoria Executiva, coma de interesse 

para a juventude Penafortense. 

Se�ao XI 

DAS COMISSOES ESPECIAIS TEMPORl\RIAS - CET 

Art. 46 As Comissces Especiais Temporarias compete executar e remeter relat6rios 

das missoes escolhidas pelo Plenario, emitir parecer tecnico, aconselhar, 

assessorar e prestar consultoria tecnica ao conselho, quando solicitado pelo 

Presidente ou pela Diretoria Executiva do COMAD. 

Se�ao XII 
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DOSMEMBROS 

Art. 47 Aas Membros Conselheiros compete: 

I - participar das reuni6es do Conselho com direito a voz e voto; 

II - executar as tarefas que lhes forem atribufdas nas Comiss6es Especiais de 

trabalho, ou as que lhe forem individualmente solicitadas; 

III - manter o sigilo dos assuntos veiculados no Conselho, sempre que determinado 

pelo Plenario: 

IV - convocar reuni6es mediante subscricao de um terco dos membros; e 

V - Manter conduta etica compativel com as atividades do Conselho. 

secao XII 

DO MUNICIPIO 

Art. 48 Compete ao Municipio: 

I - prestar os services de carater eventual que visem a melhoria da qualidade de 

vida dos jovens, cujas acoes, voltadas para as necessidades basicas, observem os 

objetivos, princf pios e diretrizes estabelecidas na presente Lei, respeitada a 

legislacao e lirnitacao orcarnentaria e financeira; 

II - oferecer infraestrutura e pessoal necessario para o funcionalismo do COMJUV; 

III - forrnacao de convenios e de cons6rcios quando necessaries. 

CAPITULO V 

DO FUNCIONAMENTO 

Se�ao I 

DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO, REUNIOES PLENJ\.RIAS E ELEl�O DO 

COMJUV 

Art. 49 0 Municlpio alocara espaco adequado para o funcionamento do COMJUV, 

que contara com o apoio logistico da Administracao Publica Municipal. 
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Art. 50 As plenarias funcionarao em locais adequados, previamente escolhidos e 

informados a todos os membros conselheiros 

§12 As Plenarias s6 poderao funcionar com a presenca da maioria absoluta dos 

conselheiros; 

§22 As deliberacoes do Plenario serao tomadas por maioria simples dos votos dos 

conselheiros presentes a sessao, respeitadas as disposicoes definidas em lei; 

§32 As convocacoes para as reuni6es extraordinarias devem ser comunicadas com 

24 ( vinte e quatro) horas de antecedencia, condicionada a consul ta previa e 

chamadas pelo presidente; 

§42 Na ausencia ternporaria do Presidente do COMJUV, as reuni6es do conselho 

serao presididas pelo seus substitutes imediatos, e na ausencia destes, por um 

conselheiro a ser eleito na abertura da plenaria, especificadamente para aquela 

reuniao. 

§52 0 Presidente do COMJUV tera direito a voto de qualidade, bem como, a 

prerrogativa de deliberar em casos de extrema urgencia ad referendum do 

Plenario, submetendo o seu ato a ratificacao deste na reuniao subsequente. 

§62 De cada sessao plenaria sera lavrada uma Ata pelo(a) Secretario(a), assinada 

pelo Presidente( a) e conselheiros presentes, contendo em resumo os assuntos 

tratados e as deliberacoes que forem tomadas 

§72 As sess6es terao inf cio sempre com a leitura da Ata da sessao anterior, que, 

uma vez aprovada, sera assinada por todos os presentes. Em seguida, se fara a 

nomeacao e distribuicao das comiss6es e s6 entao terao infcio as deliberacoes, 

§82 As deliberacoes do COMJUV serao proclamadas pelo(a) Presidente(a) com base 

nos votos da maioria e terao a forma de resolucao, a natureza decis6ria ou 

opinativa, se for o caso. 

Se�ao II 

DA PERDA DE MANDATO E DA SUBSTITUlc;AO 
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Art. 51 Os Conselheiros, par deliberacao do Plenario do COMJUV, perderao os seus 

mandatos nas seguintes situacoes: 

I - por renuncia: 

Il - pela ausencia em tres (tres) reuni6es consecutivas do COMJUV, salvo 

apresentacao de justificativa par escrito e deliberacao aprovada par maioria 

simples dos membros do Conselho, sendo vedada sua reconducao para o mesmo 

periodo 

III - pela pratica de ato incompativel com a natureza das suas funcoes de 

conselheiro, decidido par maioria qualificada dos membros do Conselho Municipal 

de Juventude; 

Paragrafo unico - Em caso de vacancia, cabera a organizacao representativa da 

sociedade, resolver sabre a substituicao do seu representante. 

TiTULOV 

DAS DISPOSI<;OES FINAIS 

Art. 52 A hornologacao e posse do COMJUV, que devera acontecer em um periodo 

maxima de 60 (sessenta) dias a contar da data da publicacao da Lei Municipal de 

criacao do COMJUV, e de cornpetencia do Prefeito, atraves de Decreto Municipal. 

Art. 53 0 COMJUV tera o prazo de 60 (sessenta) dias para elaborar o seu 

Regimento Interno, que dispora sabre seu funcionamento e atribuicoes de sua 

estrutura. 

Art. 54 As despesas com inscricao, passagem, estadas e alirnentacao, decorrentes 

da participacao de conselheiros do COMJUV em cursos de formacao, seminaries e 

outros, desde que antecipadamente aprovados pelo Plenario, poderao ser 

ressarcidos pelo Fundo Municipal de Juventude, mediante a apresentacao de 

recibos, notas fiscais ou comprovante ( certificado) da efetiva participacao, por 

conta da dotacao consignada no respectivo Orcarnento. 
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Art 55 As funcoes de conselheiro, membros da Diretoria Executiva e das comissoes 

nae serao remuneradas, porern consideradas de relevante service publico. 

Paragrafo Unico - A relevancia a que se refere o caput sera atestada por meio de 

certificado expedido pelo Prefeito Municipal, mediante indicacao do Presidente do 

COMJUV. 

Art. 56 0 COMJUV providenciara as informacoes relativas a sua criacao para a 

Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), ao Conselho Nacional de Politicas de 

Juventude (CONJUV) e ao Conselho Estadual de Politicas de Juventude do Ceara, 

visando sua Integracao aos Sistemas Nacional e Estadual de Politicas de Juventude. 

Art. 57 0 COMJUV tera sua cornpetencia desdobrada e suas condicoes de 

funcionamento determinado em Regimento Interno, homologado pelo Prefeito 

Municipal, atraves de Decreto, ap6s aprovacao do Conselho. 

Art. 58 Os casos omissos nae previstos nesta Lei serao resolvidos pelo COMJUV. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogando as disposicoes 

em contrario. 

PA<;O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE, EM 15 DE JULHO DE 2021. 

�/=*iv h�Rtc=tR."'r 4,./t£eiJ;J 
RAFAEL FERREIRA ANGELO 

Prefeito Municipal 


