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RESOLUÇÃO Nº 001/2014 DO CONSELHO MUNICIPAL DA 

JUVENTUDE DE SURUBIM 

 

Dispõe sobre o Regimento Interno no Conselho Municipal 

da Juventude, instituído pela Lei Municipal 340 de 

05/04/2013 e dá outras providências. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE SURUBIM, no uso de suas 

atribuições regimentais, pela presente, 

PUBLICA: 

 

 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE 

SURUBIM 

 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS, DA CONSTITUIÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO 

MUNICIPAL DA JUVENTUDE 

 

 

Art. 1º. O presente Regimento tem por finalidade estabelecer normas e disciplinar as 

atividades e o funcionamento do Conselho Municipal da Juventude – CMJ – no âmbito 

do município de Surubim/PE. 

 

Art. 2º. O Conselho Municipal da Juventude de Surubim - CMJ, instituído pela Lei 340 

de 05 de abril de 2013 é um órgão colegiado, de caráter permanente, 

deliberativo, consultivo e fiscalizador, de representação da população jovem, vinculado 

administrativamente à Secretaria Municipal da Juventude – SMJ; cabendo à 

Administração Municipal suprir o CMJ em recursos financeiros, materiais e humanos. 

Art. 3º. Compete ao conselho Municipal da Juventude: 

 

I – encaminhar aos Poderes constituídos propostas de ações de defesa e promoção 

dos direitos dos jovens; 
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II – acompanhar, fiscalizar e avaliar as ações governamentais e não governamentais, 

financiadas com recursos públicos, que causem impacto na juventude Surubinense; 

III – participar da elaboração e definição das políticas públicas municipais da 

juventude; 

 

IV – apreciar e aprovar programas anuais de políticas públicas de juventude da 

Prefeitura Municipal; 

 

V – encaminhar sugestões para a elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e o Orçamento por Programa, que deverão obedecer a critérios 

participativos, no que concerne à alocação de recursos destinados à juventude do 

Município de Surubim; 

 

VI – fiscalizar e avaliar os governos na gestão de recursos destinados à juventude do 

Município de Surubim; 

 

VII – acompanhar as ações desenvolvidas pela Secretaria da Juventude e pelas 

Assessorias de Juventude das Secretarias Temáticas e Secretarias Regionais; 

 

VIII – incentivar e apoiar a realização de eventos, seminários, pesquisas e campanhas 

direcionadas aos jovens; 

 

IX – fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação que assegure os direitos dos 

jovens; 

 

X – propor a criação de canais de participação dos jovens junto aos órgãos municipais; 

XI – fomentar o associativismo juvenil, além de estimular sua participação nos 

organismos públicos e movimentos sociais; 

 

XII – elaborar seu regimento interno; 

 

XIII – criar o cadastro das entidades que desenvolvam programas, projetos e 

pesquisas na área da juventude; 

 

XIV – realizar juntamente com o Poder Executivo Conferência Municipal de Juventude, 

cuja pauta principal será o Plano Municipal da Juventude; 

XV – estudar, analisar, discutir, propor e aprovar planos, programas e projetos 

relativos à juventude no âmbito do Município; 

 

XVI – desenvolver estudos e pesquisas relativas à juventude, objetivando subsidiar o 

planejamento das ações públicas para este segmento no Município; 
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XVII – estudar, analisar, elaborar, discutir e propor a celebração de convênios e 

contratos com outros organismos públicos e privados, visando à elaboração de 

programas e projetos voltados para a juventude; 

 

XVIII – promover e participar de seminários, cursos, congressos e eventos correlatos 

para a discussão de temas relativos à juventude e que contribuam para o 

conhecimento da realidade do jovem na sociedade. 

Parágrafo único. As deliberações do Conselho Municipal da Juventude serão 

encaminhadas ao Executivo Municipal em tempo hábil para a elaboração da proposta 

de Orçamento de Governo. 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CMJ 

 

SEÇÃO I – DA COMPOSIÇÃO 

Art. 4º. O Conselho Municipal da Juventude será integrado por representantes do 

Poder Público e da sociedade civil, com reconhecida atuação na defesa e promoção 

dos direitos da juventude, e será constituída por 20 (vinte) membros efetivos, e 

respectivos suplentes, residentes em Surubim, com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte 

e nove) anos, exceto quanto aos representantes do Poder Público Municipal, 

contemplando, no mínimo, as seguintes representações: 

I – 10 (dez) representantes do Poder Público Municipal, sendo estes do Gabinete do 

Prefeito e das Secretarias Municipais; 

II – 10 (dez) representantes das organizações da juventude de Surubim  que tenham 

projetos coordenados por jovens direcionados para o público jovem. 

§ 1º Entende-se como organização da juventude, todo e qualquer grupo de 

jovens que se organize em torno de temáticas políticas, sociais, culturais, religiosas e 

esportivas, voltadas para a melhoria de qualidade de vida dos jovens. 

§ 2º Os representantes da sociedade civil organizadas serão eleitos através de uma 

assembleia para posterior eleição dos candidatos, a ser regulamentado por decreto 

deste CMJ. 

 

§ 3º - Para cada membro do Conselho, será nomeado um suplente, na forma do titular. 

 

§ 4º - O mandato dos conselheiros será de dois anos, admitida a recondução por igual 

período. 
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§ 5º Na composição do Conselho Municipal da Juventude deverá ser respeitada a cota 

de, no mínimo, 30% (trinta por cento) de mulheres. 

 

SEÇÃO II 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 5º. O CMJ tem a seguinte estrutura de funcionamento: 

I- Assembleia de Membros, 

II- Comissão Executiva, 

III- Comissões Especiais. 

 

Art. 6º. Cabe a Comissão Executiva, composto por membros eleitos, livremente, entre 

os titulares, em sua primeira reunião ordinária, a direção do CMJ. 

Art. 7º. O Conselho Municipal de Juventude elegerá uma Comissão Executiva, 

formada por 3 (três) membros, sendo 1 (um) indicado pelo Prefeito e 2 (dois) pela 

sociedade civil, eleitos por maioria simples entre os membros. 

Art. 8º. A Comissão Executiva será, assim, constituído: 

I- Presidente 

II- Vice-Presidente 

III- Secretário 

 

Art. 9º. O mandato da Comissão Executiva será de 01 (um) ano, podendo haver uma 

única recondução. 

 

Art. 10. A Plenária é deliberativa, nela tendo direito a voz e voto, os membros titulares 

de que trata o Art. 4º.   

 

§ 1º- A Plenária se reunirá, ordinariamente, no mínimo, uma vez por mês, e 

extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação do Presidente em acordo com 

o Vice-Presidente ou pela maioria de seus membros, preferencialmente em diferentes 

locais, proporcionando assim a participação da juventude. 

 

§ 2º- A convocação para as reuniões serão feitas, aos membros do Conselho, com 

antecedência mínima de 3 dias. 

 

§ 3º - A Plenária do CMJ se reunirá com quórum mínimo de 1/3 de seus membros e 

deliberará com base na maioria simples dos presentes. No caso de empate, discutir-

se-á até haver um consenso. 
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§ 4º - Se a reunião ordinária não for convocada pelo Presidente do Conselho, qualquer 

membro poderá fazê-lo, desde que transcorridos 02 (dois) dias do prazo previsto para 

a sua realização.  

 

§ 5º - As organizações descritas no § 1º do Art. 4º. poderão convocar reuniões com 

antecedência mínima de 15 dias através de solicitações oficiais a comissão executiva 

desse CMJ. 

 

§ 6º - Para o início das reuniões com o quórum estabelecido, haverá uma tolerância de 

15 (quinze) minutos. Decorrido o prazo estipulado e persistindo a ausência de membro 

efetivo, este será substituído, na oportunidade, pelo respectivo suplente, desde  que o 

mesmo esteja presente no local da reunião dentro do horário previsto para a 

convocação. 

 

§ 7º - Ocorrendo a substituição prevista no parágrafo anterior, se depois disso, o 

efetivo comparecer à reunião, dela poderá participar, mas sem direito a voto. 

 

Art. 11. As Comissões Especiais serão compostas por conselheiros titulares, 

suplentes e membros da comunidade civil.  

 

§ 1º- As Comissões Especiais serão criadas conforme demanda estabelecida pela 

plenária do CMJ. 

 

§ 2º - As Comissões Especiais terão como objetivos propor formações, reuniões e 

sugestões a partir de sua temática sobre a demanda estabelecida pelo grupo a ser 

aprovada pelo CMJ.  

Art. 12. O Conselho Municipal da Juventude deverá promover semestralmente pelo 

menos 1 (uma) reunião ampliada e itinerante, garantindo a participação de todos os 

jovens interessados para debater as políticas públicas de juventude. 

SEÇÃO III  

DAS AUSÊNCIAS 

 

Art. 13. O membro efetivo que faltar sem justificativa, por escrito, às reuniões 

ordinárias da Plenária, por 02 (duas) vezes consecutivas, ou 04 (quatro) alternadas, 

num período de 12 (doze) meses, será automaticamente substituído pelo respectivo 

suplente. 

 

Parágrafo único: Caso o efetivo não possa comparecer às plenárias do CMJ, deverá 

justificar, por escrito, junto à Secretaria Executiva num prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas de antecedência ou após a realização da seção plenária, no mesmo espaço de 

tempo. 

http://www.surubim.pe.gov.br/
mailto:cmj.surubim@ig.com.br


 
 
 
 
                                           
 

 
Conselho Municipal da Juventude de Surubim – CMJ 
Rua Conego Benigo Lira, SN, centro, Surubim/PE, CEP 55750-000 
Fone: (081) 3634-1156 
Home: www.surubim.pe.gov.br     E-mail: cmj.surubim@ig.com.br  

SEÇÃO IV 

DAS ATIVIDADES 

 

Art. 14. As atividades dos membros do CMJ, reger-se-ão pelas seguintes disposições: 

 

I - O exercício da função de Conselheiro é considerado serviço público relevante e não 

será remunerado; 

 

II – Os membros do CMJ poderão ser substituídos pela autoridade quando 

“representarem” o governo ou entidade responsável pela escolha; 

 

III – Cada membro efetivo do CMJ terá direito a um único voto na sessão da Plenária, 

sendo proibido o voto por procuração; 

 

IV – As decisões do CMJ serão consubstanciadas em resoluções no prazo de 10 (dez) 

dias; 

 

V - Todo conselheiro, titular e suplente, deverá participar de, pelo menos, 01 (uma) 

das Comissões Especiais do CMJ, sendo permitida também ao suplente e a sociedade 

civil, assumir a coordenação. 

 

Parágrafo único: Fica assegurada a participação nas reuniões do CMJ toda a 

comunidade surubinense com direito a voz. 

 

Art. 15. Caberá ajuda de custo ao conselheiro tanto para participar das reuniões 

ordinárias e extraordinárias (quando se fizer necessário), quando de sua participação 

em eventos representando este CMJ. 

 

Art. 16. Para melhor desempenho de suas funções o CMJ poderá recorrer a pessoas 

e/ou entidades, mediante os seguintes critérios: 

 

I - Consideram-se colaboradores do CMJ as instituições formadoras de recursos 

humanos, as entidades representativas de profissionais e usuários dos serviços de 

assistência à juventude, sem embargo de sua condição de membro; 

 

II - Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para 

assessorar o CMJ em assuntos específicos. 

 

Art. 17. As sessões ordinárias do CMJ terão os seguintes procedimentos: 

 

I - Discussão e aprovação da ata da reunião anterior; 

II - Informações gerais; 
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III - Apresentação, discussão, votação e deliberação da matéria da pauta prevista para 

a reunião; 

IV - Apresentação de proposições e moções; 

V - Definição da pauta, data, local e horário da próxima reunião. 

 

Art. 18. Dentro dos princípios de igualdade de oportunidades, o CMJ adota o 

posicionamento de alternância no Conselho Diretor, entre a sociedade civil  e o 

governo, dentro do seu prazo de mandato de cada gestão de 02 (dois) anos do CMJ. 

 

§ 1º- As eleições para a escolha dos cargos da Comissão Executiva, serão realizadas 

na primeira reunião após a posse oficial dos conselheiros e, no ano subsequente, 

deverão ser organizadas até a primeira reunião ordinária; 

 

§ 2º -  Na ausência ou impedimento eventual do Presidente, a sessão será presidida 

pelo Vice-Presidente; 

 

§ 3º - Ocorrerá vacância quando: 

a) O Presidente comunicar formalmente o seu afastamento; 

b) O Órgão ou Entidade que o indicou como Conselheiro comunicar a sua 

substituição; 

c) O Presidente ausentar-se, sem justificativa por escrito, das reuniões 

ordinárias por duas vezes consecutivas ou quatro alternadas. 

 

§ 4º - Em caso de vacância e/ou impedimento de membro da Comissão Executiva, far-

se-á um novo processo de escolha para o preenchimento da vaga. 

 

Art. 19. O CMJ convocará bianualmente o Fórum Municipal da Juventude Surubinense 

com representação dos diversos setores da sociedade, com finalidade de promover a 

realização das eleições para os membros do CMJ. 

 

Parágrafo único: O Fórum Municipal da Juventude terá sua organização e suas 

normas de funcionamento definidas em regimento próprio aprovados pela Plenária do 

CMJ e submetidos a execução pela Comissão Organizadora do Fórum, que deve ser 

instituída pelo CMJ para este fim e deve ser composta de forma paritária, entre 

representantes governamentais e não governamentais. 

 

Art. 20. Será convocada bianualmente a Conferência Municipal da Juventude, com 

finalidade de avaliar a situação da população jovem do município e propor diretrizes 

para formulação de políticas públicas voltadas para este segmento, dentro do Plano 

Municipal da Juventude. 
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§ 1º - A Conferência Municipal da Juventude terá sua organização e suas normas de 

funcionamento definidas em regimento próprio aprovados pela Plenária do CMJ e 

submetidos a execução pela Comissão Organizadora da Conferência, que deve ser 

instituída pelo CMJ para este fim e deve ser composta de forma paritária, entre 

representantes governamentais e não governamentais. 

 

§ 2º - A Conferência Municipal da Juventude será presidida pelo seu Presidente. 

 

SEÇÃO V 

DAS COMPETÊNCIAS DOS MEMBROS DA COMISSÃO EXECUTIVA 

 

Art. 21. Compete ao Presidente: 

 

I- Cumprir e zelar pelo cumprimento das decisões da Plenária do CMJ; 

II- Representar judicial e extrajudicialmente o Conselho; 

III- Convocar e presidir as sessões do Conselho em conjunto com o Vice-

Presidente e Secretário; 

IV- Submeter a pauta à aprovação da Plenária; 

V- Participar das discussões nas mesmas condições dos outros 

conselheiros; 

VI- Praticar os atos necessários ao exercício das tarefas administrativas, 

assim como os que resultem de deliberação da Plenária; 

VII- Assinar resoluções, portarias e correspondências do Conselho, 

aprovadas pela Plenária, salvo quando for delegada a competência para algum 

conselheiro; 

VIII- Delegar competências, desde que previamente submetidas à aprovação 

da Plenária; 

IX- Submeter à Plenária, os convites para representar o CMJ em eventos 

externos, apresentando formalmente o nome do conselheiro escolhido; 

X- Encaminhar ao Prefeito Municipal e às outras Instituições ou pessoas 

interessadas, as decisões do CMJ; 

XI- Consultar a Plenária quando solicitar a órgãos públicos e entidade 

privadas, informações e apoio técnico-operacional necessário ao bom andamento dos 

trabalhos do CMJ; 

XII- Convidar pessoa ou entidade a participarem, sem direito a voto, das 

reuniões do Conselho; 

XIII- Decidir sobre questões de ordem; 

XIV- Divulgar assuntos deliberados pelo Conselho; 

XV- Desenvolver as articulações necessárias para o cumprimento das 

atividades da Presidência. 

 

Art. 22.  Ao Vice-Presidente compete: 
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I- Substituir o Presidente em seus impedimentos, ausências e vacância até 

que o Conselho eleja novo titular; 

II- Auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições; 

III- Convocar e presidir as sessões do Conselho em conjunto com o 

Presidente e Secretário; 

IV- Exercer as atribuições que lhes forem conferidas pela Plenária. 

 

Art. 23.  São atribuições do Secretário: 

 

I- Secretariar as reuniões da Plenária e da Comissão Executiva, lavrar e 

assinar atas circunstanciadas, controlar a presença dos integrantes do CMJ, 

informando ao Presidente os membros que deverão ser substituídos por faltas; 

II- Responsabilizar-se pelas atas das sessões junto à Secretaria Executiva; 

III- Substituir o Vice-presidente nos seus impedimentos e o Presidente, na 

falta de ambos, ou em caso de vacância até que o Conselho eleja novos titulares; 

IV- Examinar os processos a serem apreciados pela Plenária, dando 

cumprimento aos despachos neles proferidos; 

V- Prestar, na Plenária, as informações que lhe forem solicitadas pelo 

Presidente ou por Conselheiros; 

VI- Orientar e acompanhar os trabalhos da Secretaria Executiva; 

VII- Manter estreito relacionamento com a Secretaria Executiva; 

VIII- Convocar e presidir as sessões do Conselho em conjunto com o 

Presidente e Vice-Presidente. 

 

Art. 24. A Secretaria Executiva é órgão de assessoramento, de apoio técnico, 

administrativo e operacional do CMJ, diretamente subordinado ao Presidente e à 

Plenária. 

                    

Art. 25.  O CMJ, a fim de garantir seu pleno funcionamento, criará tantas comissões 

quantas forem necessárias para promover estudos e emitir pareceres a respeito de 

temas específicos. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 26. Nomeados os membros do CMJ, os suplentes serão convidados a participar 

das reuniões do CMJ, oportunidade em que terão direito a voz, e não ao voto. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 27. Os casos omissos deste Regimento Interno serão resolvidos em Plenário. 

 

Art. 28. Este Regimento Interno poderá ser alterado pelo Plenário do CMJ, respeitado 

o que dispõe a legislação pertinente, devendo-se fazer a respectiva publicação  no 

Órgão Oficial de Comunicação do Município em forma de Resolução e divulgar de 

forma ampla. 

 

Parágrafo único: A alteração prevista no caput será feita em reunião                                               

extraordinária e com “quórum” de 2/3 (dois terços) de seus membros, na primeira 

chamada, e na segunda chamada com “quórum” de 1/3 (um terço) dos membros. 

 

Art. 29. O presente Regimento entra em vigor na data de sua publicação.          

 

 

Surubim, 13 de Janeiro de 2014. 

 

 

Maria de Fátima de Sousa 

Presidenta 

 

 

José Aniervson Souza dos Santos 

Vice-Presidente 

 

 

Érica Cristina da Silva Barbosa 

Secretária 
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