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REGULAMENTA O CONSELHO MUNICIPAL
DE ECONOMIA SOLIDÁRIA -CMES, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA, ESTADO DO PARA, usando da da
competência que lhe confere pelo Art. 23, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Barcarena,
e
Considerando, a regulamentação do Conselho Municipal de Economia Solidária,
procedida pela Lei Municipal Nº 2163, de 01 de junho de 2015.
Considerando, a previsão de regulamentação do mencionado Conselho.

DECRETA:
Art. 1°- O Conselho Municipal de Economia Solidária - CMES, órgão de caráter
deliberativo e consultivo, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego - SEMUTE,
reestruturado pela Lei Complementar, nº 2163/2015, de 01 de junho de 2015, posição nesta
previstas, passa a ser regulamentado por este Decreto.
Art. 2°- Os membros do CMES e seus respectivos suplentes, serão nomeados
através de decreto do Poder Executivo Municipal, mediante indicação:
I - das respectivas autoridades administrativas, para os representantes do Poder
Público; e
II- dos dirigentes das respectivas entidades de Apoio e Empreendimentos de
Economia Solidária, para os seus representantes.
Parágrafo Único. Os representantes das entidades de Apoio e Empreendimento
de Economia Solidária serão indicados mediante eleição realizada entre os seus membros.
Art. 3°- O Presidente do CMES é o Secretário Municipal de Trabalho e Emprego
no Conselho.
Parágrafo Único. O Presidente será substituído, nas suas faltas e impedimentos,
pelo suplente, e, na falta ou impedimentos deste pelo conselheiro mais Idoso presente à
reunião.

Art. 4º O CMES reunir-se-á em caráter ordinário, a cada 3 (três)
meses, na sede do Município de Barcarena, e, extraordinariamente, sempre que convocado
pelo seu Presidente, por iniciativa própria, ou a requerimento de pelo menos 05 (cinco) de seus
membros.
§ 1º As reuniões extraordinárias poderão ser realizadas fora da sede do Município,
sempre que razões superiores de conveniência técnica ou política, assim o exigirem.
§ 2º O CMES se reunirá em sessão pública, com a presença de pelo 05 (cinco)
de seus membros e deliberará por maioria simples, cabendo ao seu Presidente além do voto
pessoal, o de qualidade.
§ 3º Os membros do Conselho se manifestarão através de parecer
circunstanciado o qual será apreciado por todos os integrantes.
§ 4º As decisões do CMES tomarão a forma de resolução que será publicada no
Diário Oficial do Município.
Art. 5°- Os órgãos e entidades da Administração Municipal, inclusive as fundações
mantidas pelo Município, deverão, quando solicitado pelo Presidente do Conselho, prestar a
este informações e fornecer dados e estudos pertinentes às suas respectivas áreas de atuação,
necessários à instrução de matéria a ser examinada pelo CMES.
Art. 6º- Por iniciativa do Presidente do CMES ou por proposição de Conselheiro,
aprovada por maioria de votos, poderão ser convidadas outras autoridades ou personalidades,
de reconhecido saber em suas especialidades, a fim de opinarem sobre temas especificas.
Art. 7º- A SEMUTE poderá prestar o suporte técnico, administrativo e financeiro
para ao funcionamento do CMES.
Art. 8º- As normas internas de organização e funcionamento do CMES, constarão
de Regimento Interno aprovado por resolução do colegiado e homologada por decreto do Poder
Executivo Municipal.
Art. 9º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Registra-se, publica-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA, 04 DE SETEMBRO DE 2018.
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