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GABINETE D0 PREFEIT0

LEI N° 616/2019
Boa Vista, 02 de setembro de 2019

CRIA A CASA DOS CONSELHOS, DESTINADA A
ORGANIZAR         0         FUNCIONAMENTO         E
PROMOVER A DIVULGACAO DA ATUACAO DOS
CONSELHOS     MUNICIPAIS,     E     DA     OUTRAS
PROVIDfiNCIAS.

0  PREFEIT0  CONSTITUCIONAL  DO  MUNICIPI0  DE  BOA  VISTA,  ESTADO  DA
PARAiBA, fapo saber que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte
Lei:

Art.     1°Fica    criada,    na    estrutura    da    Secretaria    Municipal    de    Planejamento    e
Desenvolvimento Econ6mico, ou 6rgao equivalente da estrutura do Poder Executivo Municipal, a
CASA DOS  CONSELHOS, 6rgao destinado a organi2ar o trabalho dos Conselhos Municipais e
promover a divulgagao destas entidades junto a populapao do Municipio de Boa Vista.

Art. 2° A CASA DOS CONSELHOS tern por finalidade:

I  - organizer,  compatibilizando  os  pedidos  encaminhados  para  realizagao  da  reuniao  no
espapo fisico da CASA DOS CONSELHOS, e di"lgar as reuni6es dos Conselhos Municipais;

11  - guardar,  registrar e  dar publicidade  as  atas  e  documentos  dos  Conselhos  Municipais,
criando arquivo pr6prio;

Ill  - divulgar,  em  conjunto  com  os  Conselhos  Municipais,  temas  e  informap6es  sobre
assuntos de interesse de tais entidades;

IV  - responder  ou,  q'uando  for  o  caso,  encaminhar  ao  Conselho  Municipal  competente
requerimentos,  reivindicap6es  e  documentos  que  lhe  sejam  encaminhados  por  qualquer pessoa,
desde que pertinentes a atuapao dos Conselhos Municipais;

V - fomentar a participapao popular mos Conselhos Municipais;

VI - divulgar a importancia de atuag5o dos Conselhos Municipais;

VII - promover a educagao para o exercfoio da cidadania.

Art. 3° Sao formas de atuapao da CASA DOS CONSELHOS, entre outras, visando atingir
suas finalidades dispostas no artigo anterior:
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I-desenvolverprojetoscomcomunidades,relacionadosaoexerciciodacidadania;

11  -promover  palestras,  apses  educativas  e  parcerias  com  escolas  municipais,  da  rede

ptiblica e particular;

Ill   -articular   com   os   Conselhos   Municipais   para  promover   a   publicidade   de   suas
atividades, documentos e suporte a atuapao;

IV - celebrar parcerias com entidades da sociedade civil, cujo objeto seja a divulgagao dos
Conselhos Municipais ou a educaeao para a cidadania;

V  - dan  assistencia tecnica e  institucional,  diretanente  ou  por  meio  de  parcerias,  quando
necessdrio,paraauxiliarepromoverofuncionamentodeentidadesderepresentapaopopularque
apresentem problemas cr6nicos de funcionamento;

VI  - divulgar  amplamente  suas  atividades,  ati.av6s  dos  mais  diversos  meios  existentes,

presenciais e digitais;

VII  - realizar  encontros  e  recebimento  de  sugest5es  e  apontamentos  pelas  entidades  da
Sociedade Civil Organizada ou por qualquer interessado.

Art.4°AgestaoeadiregaodaCASADOSCONSELHOSser6realizadapelaCOMISSAO
DOSCONSELHOS,compostapelosPresidentesdosConselhosParitdriosconstituidos.

§  1° Os  membros  da  COMISSA0  escolherao  entre  si  o  presidente,  o  vice-presidente  e  o
secretdrio-geral,queteraomandatode02(dois)anos,pemitidaumareconducao.

Art.  50 A  CASA  DOS  CONSELHOS  deve  ser  aberta  ao  pbblico,  franqueado  acesso  a
biblioteca e a videoteca a serem montadas, podendo obter c6pias de docunentos e informap6es
de intel.esse do funcionamento dos Conselhos, mediante requerimento.

Art.  6° Os  Conselhos  Municipais  deverao  realizar  suas  reuni6es  no  espapo  fisico  onde
funcionar  a  CASA  DOS  CONSELHOS,  que  passara  a  ser  referencia  espacial  para  a  gestao
participativa na cidade.

§  10 0  PI.esidente  de  cada  Conselho,  ou  Secretdrio  responsavel  pelo  agendanento  das
reuni6es,  devera  comunicar por escrito  ou  mensagem  eletr6nica  a  CASA  DOS  CONSELHOS,
com  a antecedencia minima de  15  (quinze)  dias,  a data da reuniao  a  ser realizada e  sua pauta,
devendoaCASADOSCONSELHOSconfirmaroagendamentonoprazode02(dois)diasuteis.

§  20 A  fim  de  garantir  a  participapao  popular  nos  assuntos  de  interesse  da  cidade,  fica
vedada a realizagao de reuni6es de diferentes Conselhos Municipais no mesmo dia, devendo ser
observadoo§1°pal.aoadequadoetempestivoagendamentoedivulga9aodasreuni6esepautas.
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§3°Emsetratandodetemadeextremarelevincia,assimdeclaradopelaCOMISSAODOS
CONSELHOS  ou pelos Conselhos Municipais, a reuniao deveri ser agendada pela CASA DOS
CONSELHOS  no prazo minimo  de  30  (trinta)  dias  corridos e promovida anpla divulga9ao da
pauta.

§ 4° A CASA DOS  CONSELHOS podera, excepcionalmente, marcar a reuniao em outro
local.

§   5° As   reuni6es   deverao   ser   realizadas   em   horario   que   permita   a   participapao   da
populapao, conforme ato normativo editado mos termos do art. 9° desta Lei.

§ 6° 0 Poder Executivo, atrav6s da pasta pertinente, devera fomecer o apoio administrativo,
incluindo a elaboracao de atas, necessario ao funcionamento dos Conselhos Municipais.

Art.  7° Em  cumprimento  a Lei  Federal  n°  12.527/2011,  ficam  os  Conselhos  Municipais
obrigados a disponibilizar a CASA DOS  CONSELHOS  c6pias das atas das reuni6es realizadas,
devidamente   assinadas   pelos   presentes,   assim   como   dos   demais   materiais   e   documentos
pertinentes aos Conselhos, para fins de acondicionamento, arquivo e publicidade.

§  1° A  CASA  DOS  CONSELHOS  devera  manter  arquivo  organizado  dos  documentos
pertinentes aos Conselhos Municipais, para consulta pdblica por qualquer pessoa, ressalvados os
casos  de  sigilo  previstos  naLei  Federal  n°   12.527/2011,  obedecido  o  procedimento  para  a
decretapao do sigilo disposto no mesmo diploma legal.

§  2° 0  prazo  para o  envio  da ata  6  de  10  (dez)  dias  corridos  ap6s  a aprovagao  na forma
regimental.

§ 3° Os Conselhos Municipais devem manter atualizados na CASA DOS CONSELHOS os
atos de nomeapao dos membros, regimento  intemo e todos os demais documentos pertinentes a
sua atuapao.

§  4° 0  nao  cumprimento  do  disposto  neste  artigo,  alem  de  sujeitar  os  responsaveis  as
sang6es  previstas  na Lei  Federal  n°  12.527/2011  e  na  Lei  de  Improbidade  Administrativa  (Lei
Federal   n°   8.429/1992)   p,or   violapao   ao   principio   da  publicidade,   acarreta   a   cassa9ao   do
Presidente e do Secretdrio Executivo do Conselho Municipal, depois de notificados por 02 (duas)
vezes  com  prazo  de  15  (quinze)  dias  cada  urn,  nao  podendo  concorrer  para novas  eleig5es  no
prazo em que se encerraria o mandate.

Art. 8° A CASA DOS CONSELHOS, atrav6s da COMISSA0 DOS CONSELHOS, poderd
editar atos normativos em materia rfeta aos Conselhos Municipais e a presente Lei, objetivando o
fiel cumprimento de suas disposig6es.

Paragrafo  dnico. No  procedimento  para  a  edigao  de  atos  normativos  referido  no cclp"I
deverao  ser  ouvidos  e  considerados  todos  os  apontamentos  e  sugest6es,  assim  como  elaborada
exposi9ao de motivos que permita aos interessados compreenderem o contebdo, raz6es e alcance
do ato normativo editado.
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Art.  90. A  CASA  DOS  CONSELHOS  devera divulgar  relat6rio  anual  de  suas  atividades,
franqueando, sempre, a possibilidade de sugest5es e apontamentos pela populaoao.  .

§ 1° Ao menos uma vez por mss, a COMISSAO DOS CONSELHOS ficara a disposicao de
qualquer interessado para a realizapao de reuniao e encontro pessoal,  cujo objetivo  sera ouvir e
debater quest6es de sua competencia.

§  2° A  CASA  DOS  CONSELHOS  deve primar  por  uma  gestao  democratica,  ouvindo  e
considerando todas as contribuig6es para a tomada de suas decis6es.

Art.  loo. Durante  o  mandato,  os membros da COMISSA0  DOS  CONSELHOS  somente
poderao  ser  afastados  em  casos  de  viola9ao  aos  impedimentos  previstos  no  art.  5°  desta  Lei,
cometimento   de   ato   que   con figure   improbidade   administrativa,   conforme Lei   Federal   n°
8.429/1992,oupordeliberapaounanimedosdemaismembrosdaCOMISSAO.

§ 10 0 afastamento devera ser precedido da instauragao de procedimento administrativo em
que se garanta o contradit6rio e a ampla defesa.

§  2° Ocorrendo  o  afastamento,  novo  membro  sera  nomeado,  em  conformidade  com  o
Decreto de criapao da COMISSAO DOS CONSELHOS, para cumprir o restante do mandato do
membro afastado.

Art.  Ilo. 0  Poder Executivo,  a partir da promulgagao  desta Lei,  devera prover a CASA
DOS CONSELHOS dos recursos, equipamentos e infraestrutura necessaria para a consecugao de
suas finalidades e a realizapao das reuni6es dos Conselhos Municipais.
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CONSELHOS.

Art.12°.As   despesas   com   a   execugao   desta   Lei   correrao   por   conta   de   dotap6es
orgamenfarias pr6prias, suplementadas se necessdrio.

Art. 13°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapao.

Boa Vista-PB, 02 de setembro de 2019.
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