
MUNICIplo  DE  S0BRAL

CGmara Municipal de Sobral

EMENDA A LEI ORGANICA 033/2022, de 10 de maio de 2022
Conforme Subseeao 11, Andgo 46,  Inciso I, Paragrafo 2® da Lei Organica do Municipio.

Acrescenta   a   Se€ao   lv   -   DA  JUVENTUDE,   ao
CApiTULO  IV  da  Lei  Organica  do   Municipio  de
Sobral, e da outras providencias.

FACO  SABER QUE  A CAMARA  MUNIC[PAL  DE  SOBRAL  aprovou  e a
Mesa Diretora, promulga a seguinte Emenda a Lei Organica:

Art.  1°  Fica  acrescentado  ao  artigo  70  da  Lei  Organica  do  Municipio,  o
lnciso XLlll, passando a vigorar com a seguinte redagao:

"XLIII  -  Assegurar  a  crianGa,  ao  adolescente  e  ao jovem,  com  absoluta

prioridade, o direito a vida, a satide,  a alimentac5o, a educac5o, ao lazer,
ao  esporfe,  a  profilssionalizac5o,  a  cultura,  a  dignidade,  ao  respeito,  a
liberdade e a convivencia familiar e comunit6ria, al6m de coloca-los a salvo
de   toda   forma   de   negligencia,   discriminacao,   exploracao,   violencia,
crueldade e opressao."

Art.  2°  Redenomina  o  CApiTULO   IV  da  Lei  Organica  do  Municipio  de
Sobral  e  acrescenta  a  Segao  lv -  DA JUVENTUDE  ao  mesmo,  passando  a vigorar
com a seguinte redagao:

"CApiTULO IV
DA EDuCA9AO, DA C;ULTURA, DO DESPORTO E DA JuVENTUDE

Secao lv
DA JUVENTUDE

Art.  189-a.   0   Municipio  promovefa  politicas  pdblicas  voltadas  para  a
juventude  de  modo  a  assegurar  ao jovem  o  direito  a  vida,  a  sadde,  a_
alimenta?ao,   a   educacao,   ao   lazer,   a   profiissionalizacao,   a   cultura_,  _a
dignidade,  ao respeito,  a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria,

•;-i+
Plenario:  Praea Dom Jer6nimo,  S/N -Centro -CEP:  62.010-390

Anexo:  Gerardo Cristino Menezes -Rua Conselheiro  Plodrigues Junior,  S/N -CEP: 62.010-445 -Fax:  (88) 3677.7641  -Fone:  (88) 3677.7600
www.camarasobral.ce.gov.br



MUNIciplo  DE S0BRAL

Camera Municipal de Sobral

al5m  de  coloca-lo  a  salvo  de  toda  forma  de  negligencia,  discriminac5o,
exploragao, violencia, crueldade e opressao.

Art.  189-C.  As  politicas  pdblicas  munic.Ipa.Is  de juventude  sefao  regidas
pelos seguintes principios..

I - promo?ao da autonomia e emancipacao das juventuq_es.,
11 : valoriza?5o e promoeao da pariicipa§ao social e pol(tica, de forma direta
e por meio de suas representap6es;
111  -  promocao  da  criatividade  e  da  pariicipac5o  no  desenvolvimento  do
Municlpio;
IV  -  reconhecimento  das juventudes  como  suje.Ito  de  direitos  universais,
geracionais e s.Ingulares;
V  -  promo?5o  do  bern-estar,  da  experimentag5o  e  do  desenvolvimento
integral das juventudes;
VI   -   respeito   a   identidade   e   a   diversidade   individual   e   coletiva   das

juventudes.,
VII  -  promo?ao da vida  segura,  da cultura da  paz,  da  solidariedade e da
n5o discrimina?5o; e
VIII  -  valoriza?§o  do  di6logo  e  conviv.Io  das  juventudes  com  as  demais
gerac6es.

Art.  189-D.  Os agentes  pdbl.Ices ou  privados envolvidos com  as  polit.icas
pdblicas municipais de juventude devem observar as seguintes diretrizes..

I  - desenvolver a  intersetorial.Idade  das  politicas estrutura.Is,  programas e
ac5es;
11    -    incentivar    a    ampla    participa?5o    juven.Il    em    sua    formulacao,
implementacao e avalia?ao de politicas pdblicas;
Ill -ampliar as altemativas de inseng5o social das juventudes,  promovendo
programas  que  priorizem  o  seu  desenvolvimento  integral  e  parficipa?5o
ativa nos espa?os decis6rios;
IV - proporcionar atendimento de acordo com suas espec.Ifiicidades perante
os  6rg5os  pdblicos  e   privados   prestadores  de  servi?os  a   popula?ao,
visando  ao  gozo  de  direitos  simultaneamente  nos  campos  da  saade,
educacional, politico, econ6mico, social, cultural e ambiental;
V  -  garantir -meios  e  equipamentos  pdblicos  que  proprovapr  9  gcps_so  .a
prodrucao cultural, a pratica esportiva, a mobilidade territorial e a fruieao do
tempo livre;
VI - promover o territ6rio como espa?o de integra?ao;
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VII -fortalecer as rela?6es institucionais com os entes federados e as redes
de 6rg5os, gestores e conselhos de juventude;
VIIl  : estabelecer  mecanismos  que  ampliem  a  gest§o  de  informagao  e
producao de conhecimento sobre juventude;
IX   -  -garantir   a   integra?§o   das   politicas   de  juventude   com   o   Poder
Legislativo, com o Ministerio Pdblico e com a Defensoria Pdbli_ce; e
X : zelar pelos direitos dos jovens com idade entre 18 (dezoito) e 29. (_vinte
e  nove) -anos  privados  de  liberdade  e  egressos  do  sistema   prisi_onal,
formulando  politicas  de  educag5o  e  trabalho,  incluindo  estimulos  a  sua
reinsengao social e laboral, bern como criando e estimulando oporfunidades
de estudo e trabalho que favorecam o cumprimento do regime semiaberio.

Art.189-E.  Lei  Municipal disciplinafa sobre:

I   ~  o   Plano   Municipal   de   Juventude,   de  dura?5o  decenal,   visando   a
articulacao do Poder Pablico para garantir a execu?ao de politicas pdblicas
voltadas para a juventude;
11 -o Sistema Municipal de Juventude, que organizafa as politicas pdblicas
de juveutude,  constituindo urn conjunto de principios, objetivos e diretrizes
que  definem   o   modelo  de  estrutura,   constituindo-se  como  o   principal
articulador,  no  ambito  municipal,  das  politicas  pdblicas  para  a juventude,
estabelecendo mecanismos de gestao compariilhada com os demais entes
federados e a sociedade civil;
Ill   -  o  Conselho   Municipal  de  Juventude,  6rg5o  colegiado,   de  carater
permanente,  deliberat.Ivo,  consultivo  e  filscalizador,  de  representag5o  da
popula?ao  jovem   e   de   assessoramento   da   Prefeitura   Mun.Ic.Ipal   nas
quest5es  relat.Ivas  as   politicas   pdblicas  voltadas   para  a  juventude  do
Municipio de Sobral.,
IV -o Fundo Municipal de Juventude, vinculado a Secretaria de Juventude,
Esporfe e Lazer, com a finalidade de apoiar financeiramente os programas
e  projetos destinados  as  politicas  pablicas  de juventude  no  Municipio  de
Sobral.

Art.  189-F.  0  Municipio  realizafa  periodicamente  a  Conferencia  Municipal
de Juventude, com ampla participa?ao popular, objetivando a constru?ao e
acompanhamento coletivo das politicas pdbl.Icas.

Art.  189-G.  As  politicas  pablicas  de  Juventude  do  Municipio  de  Sobral
sefao desenvolvidas prioritariamente pela Secretaria de Juventude, Esporte
e Lazer ou 6rg§o equivalente."
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