LEI N° 1.393/2010

DE 29 DE JANEIRO DE 2010

DISPOE

SOBRE

CASA DOS

A CRIA<;AO DA

CONSELHOS,

E

DA

OUTRAS PROVIDENCIAS.

Flavio Daltro Filho,

Prefeito Municipal do Ivlunicipio de Chapada dos Guimades
saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte J ,ei:

I - Congregar

em uma unica sedc todos os Conselhos

11 - Manter

uma secretaria

executiva

voltada

constituidos

faz

no municipio;

para o' apoio administrativo

aos

consdhos;
III - Cadastrar,
municipio,

orientar e apoiar as instituic;:c)es publicas e privaclas, no ambito do

que desenvolvam

IV - Conceder

as atividades

atividades

vinculadas

dos conselhos

a atuac;:ao dos Conselhos

de maneira integrada

na articulac;:ao

das politicas publicas;
V - Propor

criterios

para a programac;:ao

e para as execuc;:oes financeiras

orc;:amentarias do Fundo Municipal de Recursos, acompanhando

e

a movimentac;:ao

e aplicac;:ao dos mesmos;
VI -

Focalizar

atendimento

as areas

de mawr

para os segmcntos

vulnerabilidade

social,

da populac;:ao clue se encontrem

direcionando

mais fragilizado

no accsso a bens e scrvic;:os publicos c/ou privados;
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Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimaraes
VII - Valorizar
os programas
VIII c

0

trabalho com a familia em torno do qual devem ser articulados

0

e projetos;

Acompanhar

dcscmpcnho

e avaliar a gesti'i.o dos rccursos, bem como os ganhos sociais

dos programas

IX - Acompanhar
Podcr Executivo

e

c projetos aprovados;

a tramita<;:ao do on;:amento
0

municipal:, discutindo

Poder Legislativo os indices destinados

com

0

as politicas publicas

do municipio;
X -

I\dotar

desenvolvido,

indicadores
assumindo

0

SOClalS

que

compromisso

ido

balizar

a eficacia

do

trabalho

com resultados;

XI - Incentivar

e prom over

um novo

social base ado na justi<;:a social, humanizac,:ao, solidariedade

pacto

Artigo 2° - 0 Poder Executivo
mencionada

ao funcionamento

Artigo 3° - 0 Coordenador
conselhos

0

engajamcnto

da sociedade

dotani a casa dos Conselhos

civil na construc,:ao de

Municipais

e

com a estrutura

da mesma, atraves de dota<;:ao orc,:amentaria propria.

da Casa dos Conselhos

sera eleito dentre os presidentes

dos

da casa.

Artigo 4° - Sao Orgaos da Casa dos Conselhos:
I - Plenario;

§ 1° - 0 Plenario,
conselhos

orgao

maXImo

e

constituido

pela totalidade

dos presidentes

dos

da Casa e sera presidido pelo seu coordenador.
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I - 0 6rgao deliberativo

maximo e

Plenario;

0

a<cad a 30 (trinta) dias e

II - As sessoes plenarias serao realizadas ordinariamente

f

extraordinariamente,

dos membros,

quando

e delibera<;oes da Cas a dos Conselhos

v - .:\ .:\dministra<;ao
Administra<;ao

recorrer

a pessoas

ou por requerimento

Publica

Municipal

atraves

serao sempre registradas

da Sccretaria

Municipal

de

designara um servidor publico para exercer a fun<;ao de secretario,

como

funcionamen

pelo coordenador

que deliberara pela maioria dos votus presentes;

IV - As reunioes

bem

convocadas

0

fornecimento

de

recursos

materiais

necessclrios

ao

pie no

to da Casa dos Conselhos;

e instituic;:oes, sem ocasionar

onus

it municipalidade,

mediante

os

seguintcs criterios:
I - poderao
assessorar

ser convidadas

pessoas ou instituic;:oes de not6ria especializac;:ao para

a Casa dos Conselhos

II - poderao

em assuntos especificos;

ser criadas comissoes

da casa dos Conselhos

internas, constituidas

por entidadcs-membros

e de outras institui<;oes para promover

estudos

e emitir

pareceres a respeito de temas especificos;

Artigo 7° - As resoluc;:oes da Casa dos Conselhos,
plenarios de comissoes,
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os temas tratados

em

serao objeto de ampla e sistematica divulgac;:ao.
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Artigo 9° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica<;ao, revogadas as disposi<;oes
~
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