
 

Conceição do Coité – Bahia 

Poder Legislativo 
Coordenação Parlamentar 

 

MODIFICADA PELA LEI Nº588/2011 
 

LEI Nº 578 
DE 24 DE MAIO DE 2011 

 

 

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 

da Juventude e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, ESTADO DA 
BAHIA: 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte  

 

 

LEI. 
 

 

Artigo 1º - Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE – CMJ, 

vinculado à Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, Juventude, Economia e Renda. 

 

Artigo 2º - O Conselho Municipal da Juventude será composto por 2/3 (dois 

terços) de seus membros representantes da sociedade civil e 1/3 (um terço) representantes do 

Poder Público. 

 

Artigo 3º - O Conselho tem por finalidade: deliberar, normatizar, fiscalizar e 

executar políticas relativas aos direitos do jovem.  

 

Artigo 4º - O Conselho Municipal da Juventude será um centro permanente de 

debates entre os vários setores da sociedade.   

 

Artigo 5º - A autonomia do CMJ se exercerá nos limites da legislação em vigor e 

do compromisso com a democratização das relações sociais. 

 

Artigo 6º - São atribuições e competências do Conselho Municipal da Juventude:  

 

I – Deliberar políticas públicas para a juventude propostas em âmbito regional e 

municipal; 

 

II – Fiscalizar o cumprimento de leis que atendam aos interesses da juventude; 

 

III– Formular diretrizes e promover atividades que objetivem a defesa dos direitos 

do jovem e sua plena integração na vida social, econômica, política e cultural; 



 

IV – Desenvolver programas que visem à participação do jovem em todos os 

campos de atividades; 

 

V – Acompanhar a elaboração de programas de governo em questões relacionadas 

com os interesses dos jovens;  

 

VI–Sugerir ao Poder Executivo e à Câmara Municipal a elaboração de projetos de 

lei que visem assegurar ou ampliar os direitos dos jovens; 

 

VII–Estabelecer intercâmbio com entidades afins; 

 

VIII – Criar comissões especializadas ou grupos de trabalho para promover 

estudos, elaborar projetos, fornecer subsídios ou sugestões para apreciação pelo Conselho, 

com prazo previamente fixado. 

 

Artigo 7º - O Conselho Municipal da Juventude será constituído de: 

 

I – 12 (doze) representantes da sociedade civil: 

 

a. 02 (dois) representantes de Escolas Particulares que atuem na modalidade de 

Ensino Fundamental II e/ou Ensino Médio; 

b. 01 (um) representante dos Jovens Evangélicos; 

c. 02 (dois) representantes do Movimento Estudantil do Campus XIV da UNEB; 

d. 01 (um) representante da Pastoral da Juventude; 

e. 01 (um) representante do Coletivo de Jovens do STR Coité; 

f. 01 (um) representante da Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL; 

g. 01 (um) representante da Associação Desportiva de Coité – ADEC; 

h. 01 (um) representante da CPECC; 

i. 01 (um) representante do SINTRACAL; 

j. 01 (um) representante da Associação Revolution Reggae; 

 

II – 6 (seis) representantes do Poder Público: 

 

a. 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

b. 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer; 

c. 01 (um) representante da Secretaria de Políticas para as Mulheres; 

d. 02 (dois) representantes da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, 

Juventude, Economia e Renda; 

e. 01 (um) representante das Escolas Públicas Estaduais que atuem no Ensino 

Fundamental II e/ou no Ensino Médio; 

 

§ 1º - Para cada entidade ou órgão representado haverá suplentes em igual número 

ao de membros titulares. 

 

§ 2º - Visando fomentar a melhoria da participação da mulher no processo de 

tomada de decisões em cada segmento social, as entidades com representação no CMJ 

deverão ter um de seus indicados para a composição do Conselho, seja na titularidade ou na 

suplência, do sexo feminino. 

 



Artigo 8º - Os Conselheiros serão indicados por suas entidades representativas. 

 

Parágrafo único. A designação de membros do Conselho deverá considerar e 

comprovar sua atuação na área de trabalhos com jovens. 

 

Artigo 9º - O Presidente, o vice-presidente e o Secretário Geral do Conselho serão 

escolhidos entre seus pares, em eleição direta e mediante voto secreto. 

 

Artigo 10 - A função de Conselheiro Municipal da Juventude não será 

remunerada, sendo seu exercício considerado relevante serviço prestado à comunidade. 

 

Artigo 11 - O mandato do conselheiro será de 03 (três) anos, permitida a 

recondução para mais um mandato. 

 

§ 1º - O membro titular do CMJ e/ou seu suplente respectivo poderá(ão) ser 

substituído no Conselho a critério da entidade que o(a) indicou, antes da finalização do 

mandato. 

 

§ 2º - No caso de indicação de novo(s) nome(s), a entidade formalizará a 

substituição ao Prefeito Municipal, que fará a nomeação do(s) novo(s) membro(s) por 

Decreto. 

 

§ 3º - O(s) novo(s) membro(s) nomeado(s) completará o mandato de seu(s) 

antecessor(es), tendo direito a uma recondução, se houver interesse da entidade que o(s) 

indicou. 

 

Artigo 12 - O Conselho Municipal da Juventude reunir-se-á ordinariamente uma 

vez a cada mês, obedecido ao calendário anual de reuniões previamente estabelecido. 

 

Artigo 13 - As reuniões do CMJ serão presididas por seu Presidente. 

 

§ 1º - Na ausência do Presidente, este será substituído pelo Vice-Presidente e pelo 

Secretário Geral, sucessivamente. 

 

§ 2º - Na falta de todos os membros eleitos para cargos existentes no Conselho e 

havendo assunto de reconhecida urgência para ser tratado, os membros titulares presentes e os 

suplentes que estiverem em substituição a membros titulares escolherão dentre os presentes 

aquele que presidirá a reunião e o que a secretariará. 

 

Artigo 14 - Os Conselheiros titulares e os suplentes em substituição terão sempre 

direito a voz e voto. 

 

§ 1º - O Presidente do CMJ, na qualidade de Conselheiro, exercerá seu direito a 

voto em todas as deliberações definidas na pauta da reunião. 

 

§ 2º - Os Conselheiros suplentes que não estiverem em substituição, mas que 

estiverem presentes à reunião, terão direito a voz. 

 



§ 3º - Salvo quem tiver sido convidado para a reunião do CMJ para 

esclarecimento ou desenvolvimento de algum assunto, as pessoas que comparecerem à 

reunião não terão direito a voz. 

 

§ 4º - Poderá ser deliberada a concessão de direito a voz à pessoa que comparecer 

à reunião e que tiver informação considerada relevante para o conhecimento ou deliberação 

do Conselho. 

 

§ 5º - A pessoa que for apresentar assunto relevante e que não for membro titular 

ou suplente e nem tiver sido convidado para desenvolver assunto no CMJ deverá, antes do 

início da reunião, comunicar ao presidente da reunião qual o assunto que gostaria de ver 

tratado na reunião, a fim de que seja inferida a relevância do tema e aprovada a solicitação. 

 

Artigo 15 - O Conselho Municipal da Juventude poderá reunir-se a qualquer 

época, em caráter extraordinário, mediante convocação por escrito do Presidente ou de 1/3 

(um terço) de seus membros. 

 

§ 1º - A convocação de que trata este artigo, será feita mediante Edital de 

Convocação cuja cópia deverá ser entregue contra comprovante de recebimento, a cada um 

dos conselheiros efetivos ou suplentes em substituição, no mínimo 48 (quarenta e oito) horas 

antes da reunião. 

 

§ 2º - Durante a reunião extraordinária, o Conselho discutirá e deliberará 

exclusivamente sobre o tema da convocação, o qual deverá constar no Edital de Convocação. 

 

Artigo 16 - O Conselheiro efetivo que faltar a 03 (três) reuniões consecutivas ou 

05 (cinco) intercaladas, sem justificativa por escrito, será destituído e substituído por seu 

suplente.  

 

§ 1º - A entidade que tiver seu representante destituído em virtude de ter atingido 

o número máximo de ausências injustificadas, encaminhará a indicação de um novo suplente 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal para nomeação. 

 

§ 2º - No caso de reincidência, a entidade poderá ser eliminada do CMJ, por 

aprovação de 2/3 de seus membros, sendo convocada nova entidade que atue no mesmo 

segmento da que foi eliminada. 

 

§ 3º - Caso não exista entidade que atue no mesmo segmento da que foi 

eliminada, o CMJ deliberará sobre que entidade passa a ter direito de representação no 

Conselho. 

 

§ 4º - A aprovação da nova entidade para compor o CMJ deve ser feita por 2/3 

(dois terços) dos membros do Conselho. 

 

Artigo 17 - A pauta de cada reunião ordinária ou extraordinária será definida pelo 

Presidente do CMJ ou, no caso de convocação extraordinária feita pelos Conselheiros, pelo 

número legal definido no artigo 15 desta Lei, devendo constar do respectivo Edital de 

Convocação. 

 



Artigo 18 - Qualquer membro do Conselho poderá elaborar proposta devidamente 

arrazoada, para ser objeto de deliberação de seus pares. 

 

Artigo 19 - As reuniões serão realizadas, em primeira convocação, com a presença 

da maioria absoluta dos membros do Conselho ou, em segunda convocação, 20 (vinte) 

minutos após a primeira, com qualquer quorum. 

 

Artigo 20 - O Conselho deliberará exclusivamente sobre os assuntos da pauta, 

finalizando com a votação. 

 

§ 1º - A aprovação dos assuntos que forem deliberados será feita por maioria 

simples do Conselho, que se configura em 50% (cinquenta por cento) mais um dos membros 

presentes na reunião. 

 

§ 2º - As propostas cujos assuntos precisem ser transformados em Lei para 

viabilizar sua execução deverão ser aprovados por número de Conselheiros correspondente à 

maioria absoluta dos membros do CMJ. 

 

§ 3º - Nas votações para aprovação ou revisão do Regimento Interno do CMJ, a 

aprovação necessária é de 2/3 (dois) terços dos membros do Conselho. 

 

§ 4º - Em caso de empate, caberá ao Presidente exercer o voto de qualidade, que 

se configura no direito de votar uma segunda vez na mesma matéria em deliberação.  

 

Artigo 21 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

Conceição do Coité, 24 de maio de 2011. 

 

 

RENATO SOUZA DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 


