
PROJETODE LEI N°OSO/2016

Súmula: Dispõe sobre a instituição do Conselho
Municipal de Combate à Corrupção (CMCC).

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, Estado do

Paraná, APROVOU e eu, PREFEITOMUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei,

Art. 12 O Conselho Municipal de Combate à Corrupção (CMCC), órgão

colegiado e consultivo, tem como finalidade debater e sugerir medidas de

aperfeiçoamento dos métodos e sistemas de controle e incremento da transparência na

gestão da administração pública municipal, bem como estratégias de combate à

corrupção e à impunidade.

Art. 22 Compete ao Conselho Municipal de Combate à Corrupção (CMCC):

I - contribuir para a formulação das diretrizes da política de transparência

da gestão de recursos públicos e de combate à corrupção e à impunidade, junto ao

Poder Executivo Municipal e ao Poder Legislativo Municipal;

11 - sugerir projetos e ações prioritárias da política de transparência da

gestão de recursos públicos e de combate à corrupção e à impunidade

111 - encaminhar procedimentos que promovam o aperfeiçoamento e a

integração das ações de incremento da transparência e de combate à corrupção e à

impunidade, no âmbito da administração pública municipal;

IV - atuar como instância de articulação e mobilização da sociedade civil

organizada para o combate à corrupção e à impunidade, assim como receber, avaliar e

encaminhar denúncias de corrupção;
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v - realizar estudos e estabelecer estratégias que fundamentem

propostas legislativas e administrativas visando maximizar a transparência da gestão

pública e o combate à corrupção e à impunidade;

VI - zelar pelo respeito à lei e aos princípios da administração pública

podendo expandir instruções e recomendar providências aos órgãos e entidades

administrativas municipais, bem como representar ao prefeito e ao ministério público,

sempre que tiver conhecimento de atos ou contratos que violem tais preceitos;

VII - zelar pela transparência e acessibilidade, aos munícipes, das contas

públicas e do teor dos contratos firmados pela administração direta e indireta municipal,

bem como de atos de admissão de pessoal;

VIII - solicitar informações a qualquer órgão do poder municipal com o

objetivo de subsidiar o seu trabalho.

Art. 32 O CMCC será composto por 13 (treze) integrantes titulares e

respectivos suplentes, designados pelo Prefeito, a saber:

l-Integrantes indicados pelo Poder Executivo Municipal:

a) 01 (um) representante do Gabinete do Prefeito;

b) 01 (um) representante da Advocacia Geral do Município;

c) 01 (um) representante da Secretaria de Administração;

d) 01 (um) representante da Controladoria Interna do Município;

e) 01 (um) representante da Secretaria responsável pelas Finanças

Municipais;

f) 01 (um) representante da Ouvidoria Municipal;

11 - Entre os representantes da Sociedade Civil:

a) 01 (um) representante da Imprensa Municipal;

b) 01 (um) representante das entidades ou instituições gerais religiosas,

em regime de alternância;

c) 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional

da Paraná (OAB-PR), Subseção Campo Largo;
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d) 03 (três) representantes de Associações de Moradores ou entidades

semelhantes;

111- Entre as instituições públicas convidadas:

a) 01 (um) Vereador - Câmara Municipal de Campo Largo.

§ 1º A alternância terá a duração proporcional a um mandato, com

possibilidade de recondução, de forma consensual.

§ 2º As instituições da alternância quando não estiverem na titularidade

podem participar das atividades do CMCC sem direito a voto.

§ 3º As instituições públicas convidadas previstas no inciso 111deste artigo,

participarão das reuniões previstas no art. 4º desta Lei, sem direito a voto.

§ 4º Os representantes da Sociedade Civil, serão escolhidos em

conferência a ser convocada em no máximo 30 dias após a aprovação desta Lei;

§ 5º O Vereador para integrar o Conselho, terá que participar da

Conferência e o integrante será escolhido pelos presentes na Conferência;

Art. 42 A Presidência do Conselho Municipal da Transparência Pública e

Combate à Corrupção (CMCC), será exercida por um integrante eleito pelos demais para

um mandato de 01 (um) ano não podendo haver recondução e se reunirá

ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente quantas vezes forem

necessárias para o cumprimento de sua pauta de trabalho.

Art. 52 Os representantes dos órgãos governamentais e não-

governamentais terão mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida uma recondução por

igual período.

Parágrafo Único - O mandato dos representantes dos órgãos

governamentais tanto titulares como suplentes, serão extintos automaticamente

quando ocorrer o término do mandato do Prefeito que o nomeou.

Art. 62 A critério do Conselho Municipal de Combate à Corrupção (CMCC)

poderão ser especialmente convidados a participar das reuniões do colegiado, sem

direito a voto, titulares de outros órgãos ou entidades públicas, bem como organizações
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e pessoas que representem a sociedade civil, sempre que na pauta constarem assuntos

de sua área de atuação.

Art. 72 A participação no Conselho Municipal de Combate à Corrupção

(CMCC) é considerada serviço público relevante não remunerado.

Art. 82 O Conselho Municipal de Combate à Corrupção (CMCC) receberá

suporte administrativo, técnico e financeiro da Câmara Municipal de Campo largo,

inclusive para efeito de execução dos trabalhos de secretaria-executiva.

Art. 92 O Conselho poderá efetuar recomendações ao Poder Executivo

Municipal e ao Poder legislativo Municipal.

Art. 10. O Conselho deverá efetuar denúncia ao Ministério Público no

caso de verificação de crimes previstos no Art. 1º do Decreto lei nº 201/67.

Art. 11. O Conselho deverá efetuar denúncia à Câmara Municipal de

Campo largo no caso de verificação de infrações político-administrativas previstas no

Art. 4º do Decreto lei nº 201/67.

Art. 12. O Conselho Municipal de Combate à Corrupção (CMCC) elaborará

o seu regimento interno, em até (30) trinta dias, a contar da data de sua instalação.

Art. 13. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Câmara Municipal Campo largo, 30 de junho de 2016.
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