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ESTADO DA BAHIA

PROJETO DE LEI

cÂuaRR MUNtctPAL DE ALAGoTNHAS

COMPLEMENTAR NO OA4I2O21 .

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado
atribuiçÕes que lhe são conferidas por Lei,

"DtsPÕE SOBRE A CR|AÇÃO
DO CONSELHO MUNICIPAL
DA JUVENTUDE DO
MUNICiPIO DE
ALAGOINHAS, ESTADO DA
BAHIA".

da Bahia, usando de suas

DECRETA:

Capítulo I

DO CONSELHO MUNICIPAL DA J

Art. 1o - Fica criado, no âmbito do Município de Aragoinhas, o conselho
Municipal da Juventude, órgão colegiado, permanente, consultivo e
fiscalizador, de participação direta da comunidade na formulação e
acompanhamento de políticas públicas voltadas à juventude, vinculado
para fins orçamentários ao Gabinete do prefeito.

Art. 20 - considera-se jovem a pessoa com idade igual ou superior a 15
anos e não superior a29 anos, nos termos da Lei Federal n o 12.852 cle
05 de agosto de 2013.

Art. 3 o - Compete ao o Conselho Municipal da Juventude.

| - estudar, analisar, elaborar, discutir e propor pranos, programas e
projetos para a Juventude no âmbito do Município de Alagoinhas;

ll - apresentar ao Poder Executivo Municipal propostas de políticas
publicas e outras iniciativas que visem assegurar e ampliar os direitos da
Juventude;
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lll - fiscalizar e adotar as providências necessárias para garantir o
cumprimento da legislação pertinente aos direitos da Juventude;

lV - receber sugestÕes oriundas da sociedade e orientar sobre denúncias
que lhe sejam encaminhadas, no âmbito de suas atribuiçÕes, dando
ciência aos órgãos competentes do Poder Público;

V - promover, incentivar, organizar e apoiar campanhas de
conscientização e programas educativos dirigidos à sociedade em geral,
e, particularmente, ao público jovem, sobre temas de seu interesse;

Vl - estimular e apoiar o associativrsmo, cooperativismo,
empreendedorismo e protagonismo juvenil;

Vll - promover campanhas para diminuir a exclusão social e garantir o
respeito à diversidade entre os jovens.

Vlll - manter canais permanentes de diálogo e de articulação com as
diversas formas de movimentos juvenis, em suas várias expressÕes,
apoiando suas atividades;

lX - realizar a "Semana da Juventude", com o apoio do Poder Executivo,
convocando as eleiçôes dos representantes da sociedade civil para a
composição do Conselho Municipal da Juventude na mesma;

X - elaborar e aprovar o seu Regimento lnterno e Normas de
Funcionamento.

Art. 40 - O Conselho Municipal da Juventude, de composição paritária,
será integrado por representantes do poder público e da sociedade civil
organizada, devendo-se guardar relação de pertinência com as
necessidades e os interesses da juventude, constituido por 14 (catorze)
membros titulares e seus respectivos suplentes, observando as seguintes
representaçÕes:

| - 07 (sete) representantes do Poder Público Municipal, sendo:

a) 01 representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;

b) 01 representante da Secretaria Municipal de Saúde;

c) 0'1 representante da Secretaria Municipal de Educação;

d) 01 representante da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e
Tu rismo;
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e) 01 representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Meio Ambiente;

f1 01 representante da Secretaria Municipal de Governo;

g) 01 representante da Secretaria Municipal de Agricultura.

ll - 07 (sete) representantes da Sociedade Civil, preferencialmente com
idade entre 18 e 29 anos, sendo:

a) 01 (um) representante do movimento religioso juvenil;

b) 01 (um) representante de entidades político-partidárias;

c) 01 (um) representante dos movimentos artísticos e culturais:

d) 01 (um) representante dos movimentos de igualdade raciai;

e) 01 (um) representante dos movimentos LGBTQI+;

f) 01 (um) representante do movimento estudantil;

g) 01 (um) representante de pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida.

§ 1o - os representantes a que se refere o
indicados pelos titulares dos orgãos correlatos
Poder Executivo

§ 2o - Os representantes da sociedade civil a que se refere o inciso ll

deste artigo serão escolhidos pelo voto direto na "Semana da Juventude",
exceto na 1a eleição, que ocorrerá até 60 dias apos a publicação dessa
Lei.

§ 3o - A participação dos membros titulares ou suplentes no Conselho
Municipal da Juventude será considerada de relevante interesse público,
não ensejando qualquer tipo de remuneração.

Art. 50 - O mandato dos Conselheiros e de seus respectivos suplentes
será de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por igual período.

inciso I deste artigo serão
e nomeados pelo Chefe do

Municipal
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Capítulo ll
DA SEMANA DA JUVENTUDE

Art. 60 - Fica instituído no calendário oficial de datas comemorativas a

"Semana Municipal da Juventude", a ser organizada e realizada pelo
Conselho Municipal da Juventude, com o apoio do Poder Executivo
Municipal, durante a segunda semana do mês de agosto de cada ano.

Parágrafo Único - Os eventos comemorativos à "Semana Municipal da
Juventude" serão ampla e previamente divulgados.

Art. 70 - No ano em que expirar o mandato dos representantes da
sociedade civil no Conselho Municipal da Juventude, as eleiçÕes serão
realizadas na Semana Municipal da Juventude.

§ 1o - Nos anos eleitorais do Conselho Municipal da Juventude, a Semana
da Juventude terá as normas de funcionamento e todas as questÕes
definidas em regimento eleitoral proprio, aprovado pelo Conselho
Municipal da Juventude,

§ 2o - O Poder Executivo deverá prover os recursos materiais e humanos
necessários à realização da Semana Municipal da Juventude.

Capítulo lll

DAS DISPOSTÇÕES FTNATS E TRANSITORIAS

Art. 80 - O Poder Executivo proporcionará ao Conselho Municipal da
Juventude o suporte técnico, administrativo e financeiro necessários,
garantindo-lhe condiçÕes para o seu pleno e regular funcionamento.

Art. 9 o - O Conselho elaborará o seu Regimento lnterno no prazo de 90
(noventa) dias, a partir da sua implantação.

Art. 10 - O Poder Executivo constituirá Comissão Eleitoral Paritária para

organizar e realizar a eleição dos representantes da sociedade civil para o
primeiro mandato.

Art. 11 - A Semana da Juventude terá sua organização e suas normas de
funcionamento definidas em regimento proprio, aprovado pelo Conselho
Municipal da Juventude.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposiçÕes em contrário.
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Sala das SessÕes, em 10 de agosto de 2021.

LumH MeÀezes
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ESTAOO DA BAHIA
CÂMARA MUNIcIPAL DE ALAGoINHAS

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO OO4I2O21,

A finalidade deste Projeto de Lei Complementar é a criação do
Conselho Municipal da Juventude no Município de Alagoinhas.

A instituição do Conselho Municipal da Juventude funda-se na
necessidade de estruturar e consolidar as políticas públicas voltadas para
a juventude, fortalecidas com a criação, em 5 de agosto de 2013, pela Lei
Federal no 12.852, do Estatuto da Juventude, fruto da luta de muitas
geraçÕes e que dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e
diretrizes das Políticas Públicas da Juventude - PPJ e do Sistema
Nacional da Juventude - SINAJUVE.

Este órgão colegiado trará à juventude de Alagoinhas um espaço
próprio para o debate crítico das suas necessidades e demandas, que
muito diferem daquelas pertinentes aos segmentos da iníância e da
adolescência, que já são amplamente dotadas de proteção legai e
institucional.

O objetivo maior do referido Conselho é retirar a juventude do papel
de objeto passivo, tornando-a plenamente capaz de realizar as suas
potencialidades, de criar, questionar, modificar e formular ideias e
conceitos que venham a subsidiar a realizaçáo das políticas públicas
elaboradas pelo Poder Executivo Municipal, articuladas com as esferas
públicas pertinentes, bem como impulsionar a juventude a se organizar de
forma consciente e a se preparar para o processo de emancipação
política.

Cumpre ainda observar que o caráter fiscalizador ajuda o
administrador público a exercer com eficiência a sua Íunção, A
participação da sociedade civil organizada, coloca o cidadão como fiscal
fazendo com que a Administração Municipal atenda aos interesses e
anseios da juventude.

No aspecto formal, o projeto encontra respaldo no artigo 30, l, da
Constituição Federal, segundo o qual compete ao Municipio legislar sobre
assunto de interesse local, não havendo iniciativa reservada para a
matéria.
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Tampouco verifica-se criação de atribuição ao Poder Executivo,
pois não incide em nenhuma das hipoteses do art. 66 da Lei Orgânica
Municipal, que elenca as competências privativas do Prefeito.

Cumpre ainda assinalar que o Supremo Tribunal Federal-STF, ao
julgar o RE 626946, firmou o Tema n. 1040, de repercussão geral, na qual
declara a constitucionalidade de lei de iniciativa parlamentar que cria
conselho de representantes da sociedade civil, com atribuição de
fiscalizar açÕes do Executivo.

Por todos os motivos ora expostos, solicito o apoio dos
parlamentares representantes desta Casa de Leis, para apreciação e
aprovação do presente Projeto de Lei.

Sala das SessÕes, em 10 de agosto de 2021.

Vereadora
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