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§MEN-f,{: Cria a Casa dos Cons*ihos do Municípi*
de Nazaré da MataSE e dá outras providôncias.

ArL 1". Fica çriacla 'ã CASA Dü§ CüNSELHü§ ÇCIrno

infficia municipal de caráter peruranente Ê deliberativo, vinÇulada ao
GdÉnete fu Prefeito de Nazare da MataEE e tem como objetivo:

I - congregar em uma irniça sede todos as eonselhos çonstituidos
m rrynicípio:

II - atuar na formulação de estratégias para o controle social
pcomizado nas leis;

Itr - apoiar as ativídades dos conselhos de maneira integrada na
rt*uUçao das políticas públicas;

w - Çadastrar, orientar s apoiar as instituições públieas e
Étdsq no âmbita do Munieípio, que desenvolvam atividades vinculadas
à *laÉo dos Conselhos Municipais;

V - propor eritérios pãra a progrâmaçãa e para a.§ exeeuçÕes
finrtqiras e orçamentarias do Fundo Municipal da Casa dos Conselhos,
eorymnando a movimentação e aplicação dos mesmos;

VI - incentivar s promover o engajarnento da sociedade civil na
ffiuçào de um novo pacto social baseado na justiça social,
Irrys*i*!fu, transparênci4 solidariedade e equidade.

Âft. 2o. A Casa dos Conselhos terá como membros os
kesidcntes dos Conselhos Municip ais devidamente çonstituidos.
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Art, 30, Fiça çriado o S'umd* lltuni*ip*l da Cass d$s Csluselhss
regulamentad* pür eÍ* do Fcder Ex**utivo, c*j*s rÉÊErs**s serão
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Aú. 4o. São órgãos da Casa dos Conselhos:

I - Plenario:

tr - Diretorí4 composta de um Presidente: um Vice Presidente,
l" Sectetiirio e 2o Secretario, eleitos dentre os Presidentes dcs Conselhos
Mmicipais constituídos, cCIm rnandato de dois anos;

III - Comissões paritarias, de assuntos específicos, constituidas
pa resolugões do Plenario e;

W - Seeretaria Executiva da Casa dos Conselhos.

§ 1". O Plenário é ôrgão máximo deliberativo"

§ 2". Ü Presidente, c Yice Presidente e CI Seçretario Gerai serão
eleitos pelo voto da maioria simples dos presidentes de conselhos
cmsünrídos, através de votação aberta.

§3'.4 secretaria Executiva será composta por servidores
ffidos ou designados pelo Prefeito, para prestar apoio administrativo
necesxário ao desenvolvimento dos trabalhos da Casa dos Conselhos, sendo
rcsffa a designação de um coordenador.

§ 4". Caberá a caria Ccnseiho redigir e orga.nizar âs atas de
rqmiões e documentos pertençentes a sua atuação.

Art 4o. A Diretoria será responsável por gerir CIs rs§lrrsos
finmceiros do Fundo Municipal da easa dos eonsclhos - FMee ,

§ 1o. O Fnad+ é de uah-rreza c+ntábil, fiça*do s+b â
rcspmsaUilidade do Plenaric da Casa dos Conselhos a elaboraçâo de plano
de aplicaçâo dos recursos e aprovaçâo da prestação de contas.

§ 2o. A Diretoria deverá çncaminhar à apreciação do Prefeito de
l'bfié da Mata/PF., atravé-s do Gabinetç, relatórios trimestrais e anuais dç
lividades e de execução financeira dos recursos.

Art 5'. Os recursos do Fundo MunieipaÍ da Casa d*s Canselhos
sEÍfo útidm asavés de:

I - contribuições, transf,erências, subvençÕes, auxílios au doações
fu setres públicos ou privados e;

II - convênios, contratos e acordos celebrados cCIm instituições
püIlicas ur privadas.

Art 6o. A Casa dos Conselhos terá seu funcion
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regulamentado por Regime,lrto Interno próprio, que deverá ser deliberado
ern 90 (noventa) dias, a partir da sanção-desta Lei, +bedecendo às seguintes
noÍmas:

I - o órgÍio deliberativo máxirno é o plenário;

tr - as sessões plenárias serâo realizadas,ordinariamente, a çada
30 (trinta) dias e,exEaordinariamente, quando convocadas pelo presidente;

1g - Pü} a realização das sessões será necessária a presença damairia absoluta dos membros, que deliberará som a maioria dos vots§
pres€iles;

w - as reuniões e deliberaçÕes da Casa dos Conselhos serãs
smprB registradas em atÉLs próprias e arquivada$ para posterior consulta;

V - o horario de funeionamento deverá obedeeer os horários defircfunamento dos órgãos da administração púbtiea munieipal o_u,
$ÚratrdindaÍnente, aryrcles deeorrentes de eônooeações extraordinárias;

AÍí,. 7'. para rnelhor desempenho de suas fimções, a casa dos
Chselhos poderá recolrer a pessoas e instiruições, sem que isso gere ônus
à mmicbalidade, mediante os seguintes çritérios :

- I - poderâo ser criadas comissões internas, constituídas por
cntidde§-membros da Casa dos eonselhss e de outras instituições pâra
Iromover esfudos e emitir parecere§ a respeito de temas específicos e;

- I[ - poderão as membros da easa dos Conselhas faeer gestões
para buscar recur§os a firn de auxiliar na execução de projetos soçiais e
voltados ao bem estar social.

Art 8". As resoluções da casa dos conselhos, bem comCI os
t€mas Úatados em plenarios ds diretoria e cornissões, serão obietos dempla e sistemática divulgação.

Art 9o. compete à prefeitura Municipal de Nazaré da Mata/pE,
prover o§ recursos neçessários à manutenção e fturcionamento da Casa dos
Cmselhos, considerando o seguinte :

I - subsidiar polítiea para a qualificação siste méúiçae eontinuada
dos conselheiros muaicipais e;

II - coordenar B manter atuslizado o sistema de cadastro das
enüdades civis e crganizações soeiâis abrangidas pelo rrunieípio.

Art 10. As despesas decorrentes da execução desta Lei
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pür conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neçessário.

Art 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrario'

Gabinete do Prefeito do Município de Nazaré da Mata/PEn em L6

de egoeto de 2017.
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