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ESりDO DE SERGIPE 
MUNICIPIO DE MALHADOR 

GABINETE DA PREFEITA 

旦辻遡囲返辿墾L世皿旦星窒ロ  
De 04 de julho de 2017 

DISPOE SOBRE A CRIACAO DA 
COORDENADORIA MUNICIPAL DE 
POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE, 
NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO 
MUNICIPIO DE MALHADOR/SE, E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE MALHADOR, do Estado de Sergipe, ELAYNE 
OLIVEIRA DE ARAUJO, no uso de suas atribui96es legais que lhe confere a Lei 
Organica, em seu Artigo 120, Inciso XI,do Municipio de Malhador/SE. 

Art. 10. Fica criado, na Estrutura A amini訊r即a e urganizaci叩ai uu 1VRJ1'MIし111LJ 
DE MALHADOR, a COORDENADORIA MUNICIPAL DE叩LITICAS PUBしICAS 
PARA A JUVENTUDE,6 rgao vinculado diretamente ao Gabinete da Prefeita e 
fara parte do DEPARTAMENTO DE POLITICAS DA JUVENTUDE, conforme Lei 
Complementar No09/2010. 

P弓r自grafo O nico-A COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICAS 
PUBLICAS PARA A JUVENTUDE utilizar白  a estrutura administrativa da 
Secretaria Municipal de Assist6ncia Social. 

Art. 20. A Coordenadoria prevista no artigo anterior tem como finalidade 
assessorar, assistir, apoiar, articular, criar e acompanhar a96es, programas e 
projetos voltados a juventude compete: 

I-A formulagao de Poltica PUblica de intervengao social, democratizagao cultural 
e a proposigao de diretrizes voltadas ao protagonismo juvenil; 

II一Promover a cooperagao t6cnica entre os 6 rgaos do Poder PUblico e entidades 
privadas, a fim de assegurar o desenvolvimento de Politicas P白blicas voltadas a 

Juventude; 

III 一 Estimular a participagao social dos jovens em grupos, movimentos e 
organiza96es concernentes a Juventude, bem como, o fortalecimento das a96es 
que propiciam a emancipagao social; 

IV 一  Organizar campanhas e atividades que fomentem o Protagonismo e 
Associativismos juvenis; 

V 一 Promover e divulgar eventos e atividades sociais, educacionais, esportivas e 
Culturais referentes a Juventude; 
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VI-Prestar assessoramento ao Governo Municipal nas quest6es que digam 
respeito 色」uventude; 

VII-Promover e apoiar estudos, pesquisas, debates sobre o universo da 
juventude maihadorense, em parceria com organiza96es e institui96es 
acad白micas, reunindo dados e identificando as culturas espec什icas, as 
demandas diversas, as causas de problemas sociais, as indaga96es do pUblico 
jovem; conscientizando a sociedade sobre o papel da juventude; identificando e 
enaltecendo as potencialidades dos jovens na condugao desta hist6ria; 

V川－ Efetuar intercambio com institui96es pUblicas, privadas, estaduais, nacionais 
e estrangeiras, visando a busca de informa96es para qualificar as polticas 
pUblicas a serem implantadas; 

以－ Executar outras atividades correi蹴as ou que lhe venham a ser designada 
pela autoridade superior; 

x一 instituir projetos e a96es visando o acesso do jovem ao mercado de trabalho. 

XI 一 Articula頭o, formulagao e execugao, direta ou indiretamente em parceria 
com entidades p己blicas ou privadas, de programas, projetos e a96es para este 
setor; 
XII 一 Promover f6runs de debates com o objetivo de ampliar ecossistemas 
comunicativos entre os grupos constituidos, enfatizando a construgao de uma 
cultura de debates sobre as polticas pUblicas de juventude que fomentem 
agendas positivas; 
x川一 A criagao e manutengao de mecanismos de comunicagao 一 portal de 
noticias e interatividade/redes sociais/informativos e materiais impressos, 
audiovisuais, fotogr奇icos, de radio, entre outros, de interesse do pUblico jovem, 
para a solid汗icagao de canais abertos e democr飢icos de dialogos; 
XIV 一 Criar Politicas P自blicas e fortalecer iniciativas voltadas para o combate a 
todo tipo de discriminagao, sejam elas de g白nero, cor, raga, religiao, opgao 
sexual, entre outras; 
XV 一 Criar mecanismos e a96es que propiciem o protagonismo dos jovens nas 
suas comunidades, estimulando o desenvolvimento de valores de paz e 
solidariedade social; a96es de intervengao que consolidem o jovem como ator 
social ativo dentro da comunidade o qual ele esta inserido; 
XVI 一 Melhorar a qualidade de vida dos jovens no meio rural, proporcionando 
agendas positivas que facilitem o acesso aos direitos fundamentais como 
educagao, comunicagao, geragao de renda e cultura; 
XVII一Criar, dentro da Coordenadoria, um sistema integrado de monitoramento e 

avaliagao; 
XV川一 Formar forga tarefa de captagao de recursos e projetos do Governo 
Federal e Estadual que estejam de acordo com as indaga96es e realidades da 
juventude malhadorenses e estreitamento de lagos com a Secretaria Nacional da 
Juventude: 
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XIX 一 Criar projetos de incentivo aos empres白rios locais aue amoIiem Dostos de 
empregos para os jovens maihadorenses, visando o acesso ao mercado de 
trabalho; 
XX 一 Articular a96es de cooperativismo e associ飢ivismo possibilitando a 

ainamizagao ae geragao de emprego e renda. 

Art. 30. Fica criado na estrutura administrativa e oraanizacional do MUNICIPIO 
L)亡 Iv'ハLI-1IkLJUII, o cargo ae provimento em comissao de Coordenador 
Municipal de Politicas PUblicas para Juventude. 

Pa伯grafo o nico-O cargo em comissao criado pelo artiao 30 desta Lei oassa伯  
a compor a Lei Municipal NO273 de 19 de janeiro de 2005, na TABELA I. 

Art. 40. Inclui-se da Lei Complementar No 09/2010, no Art. 50, Inciso I no item 1.3 
com a seguinte estrutura Administrativa. Coordenadoria Municioal de Politicas 
P自blicas n ara Juventude 

Art. 50. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

ELAY，翫喫森，AUJO 
Prefeita 
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