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Lei Municipal n° 326/2021. Borborema,15 de mango de 2021.

Disp6e   sobre   a   criacao   do   Conselho
Municipal de Juventude -COMJOVEM
no Municipio de Borborema, e df outras
providencias.

A PREFEITA  CONSTITUCI0NAL D0 MUNICIPI0 DE  B0RB0REMA, Estado  da
Paraiba, no uso de suas atribuig6es legais conferidas pela Lei Organica Municipal, faz saber
que o Poder Legislativo Municipal aprovou, e ela sanciona a presente Lei:

Artigo 1° - Fica instituido no Muhicipio de Borborema o Conselho Municipal de Juventude -
COMJOVEM,  instancia de carater paritino, consultivo e de deliberagao colegiada sobre as
politicas phblicas para ajuventude, 6rgao este ligado a estrutura organizacional do Gabinete do
Prefeito (a).

Artigo 2° -Para fins da presente Lei, sao considerados jovens as pessoas situndas na faixa efaria
de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) anos, conforme a Lei n° 12. 852/2013 (Estatuto da Juventude).

Artigo 3° -Compete ao Conselho Municipal de Juventude:

I  -  formular  e  propor  diretrizes  da  agao  govemamental  voltadas  a promogao  de  politicas
ptiblicas para a j uventude;

11 -fomentar estudos e pesquisas acerca da realidade socioecon6mica juvenil;

Ill - encaminhar ao Ministerio Ptiblico noticia de fato que constitua infrapfro administrativa ou
penal contra os direitos dos Jovens garantidos na legislagao;

IV ~ encaminhar a autoridade judicidria os casos de sua competencia;

V - expedir notificag6es;

VI - solicitar informap5es das autoridades ptiblicas;

VII -assessorar o Poder Execut`ivo local na elaborapao dos planos, programas, projetos, ap6es
e proposta oreamentaria das politicas ptiblicas de juventude.

Artigo 4° -0 Conselho Municipal de Juventude sera constituido de 12 (doze) membros titulares
e seus respectivos suplentes, nomeados pelo Prefeito(a) Municipal para mandato de 02 (dois)
anos, podendo  ser reconduzidos por igual periodo,  sendo 06  (seis) representantes do Poder
Pbblico  e  06  (seis)  representantes  de  Organizag6es  da  Sociedade  Civil,  com  a  seguinte
composi9ao:
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I - Poder Pdblico

a)  01 (urn) representante do Gabinete do(a) Prefeito(a), sendo o titular da Coordenadoria de
Politicas  Pdblicas  para a juventude,  que  sera membro  nato,  do  Conselho  Municipal  de
Juventude;

b) 01 (urn) representante da Secretaria de Educapao;

c) 01 (urn) representante da Secretaria de Desenvolvimento Social;

d) 01 (urn) representante da Secretaria de Turismo e Cultura;

e) 01 (urn) representante da Secretaria de Esportes;

f) 01 (urn) representante da Secretaria de Agricultura.

11 - Da Sociedade Civil.

a)    06 (seis) representantes da Sociedade Civil que desenvolvam politicas pdblicas de, com
e para a juventude, escolhidos mediante processo eletivo, os quais podem ser: EJC, Igrejas
Evang6licas,  Religi6es,  Representantes  culturais,  Jovens  Aut6nomos,  Representantes  de
empreendedores e desportistas.

§ 1° -A Entidade que indicar representante para participar do Conselho Municipal de Juventude
devera atender os seguintes requisitos:

I - estar constituida e em pleno funcionanento de suas atividades;

11 -comprovar seu efetivo funcionamento ha pelo memos 01 (urn) ano de antecedencia da data
do processo eletivo;

Ill - atuar em areas correlatas a promocao da juventude municipal.

§ 2° - Fica vedada a escolha de representante de entidade ou movimento ja com assento no
Conselho para, em urn mesmo mandato, representar outro movimento ou entidade.

Artigo 5° - A funcao de Conselheiro 6 considerada de interesse ptiblico relevante e nao sera
remunerada,  sendo  seu  exercicio  prioritalo  e justificadas  as  ausencias  a  quaisquer  outros
servigos,  determinadas  pelo  comparecimento  as  sess5es  e  participap6es  em  eventos  do
Conselho.

Artigo 6° - 0 membro do Conselho perdera o mandato nas seguintes hip6teses:

I - a desvinculagao do 6rgao ou entidade que comp6em o Conselho;

11 - sun desvinculapfro da entidade que representa;

Ill - condutas vedadas estabelecidas no Regivento Intemo.
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Artigo  7°  -  0 Conselho Municipal  de Juventude  elegefa entre  seus pares,  pelo quorum  da
maioria absoluta, 01  (urn) presidente, 01(urn) vice-presidente e 01(urn) secrefario geral, para
mandato de 02(anos), sendo vedada recondngao.

Parfgrafo tinico - Os membros da diregao do Conselho Municipal de Juventude serao eleitos,
preferencialmente de foma altemada, dentre os representantes do Poder Pdblico e da sociedade
civil organizada.

Artigo 8° - 0 funcionamento do Conselho Municipal de Juventude, bern como as competencias
de seus membros, obedecefa as normas estabelecidas em Regimento Intemo.

Parfgrafo tinico ~ 0 Regimento Intemo devefa ser elaborado e aprovado por 2/3  de seus
membros no prazo de 60(sessenta) dias ap6s a instalapao do Conselho.

Artigo 9° -0 disposto no Art. 40, § 1°, inciso 11 desta Lei, podefa ser dispensado na escolha das
entidades  aptas  a indicar conselheiros para o primeiro mandato  do  Conselho Municipal  de
Juventude.

Artigo loo - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapao, revogadas as disposig5es em
contfario.

Borborema, 15 de marco de 2021.
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