
 

 

  

DECRETO Nº 6.119/2021 
 

Dispõe sobre criação da sala dos 
conselhos e dá outras 
providências. 

 
O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no 

exercício de suas atribuições legais; 
 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica criada a SALA DOS CONSELHOS como instância de 
apoio administrativo aos conselhos municipais existente no município de 
Ibiraçu, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano - SEMADH. 
 

Parágrafo Único.  A Sala dos Conselhos ficará situada na sede da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - 
SEMADH. 
 

 Art. 2º A Sala dos Conselhos, terá como objetivo: 
 

I - Congregar em um único espaço todos os Conselhos constituídos 
no município, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano– SEMADH, exceto o Conselho Tutelar; 

 
II - Atuar na formulação de estratégias para o controle social 

preconizado nas Leis; 
 
III - Apoiar as atividades dos conselhos de maneira integrada na 

articulação das políticas públicas; 
 
IV - Cadastrar, orientar e apoiar as instituições públicas e privadas, 

no âmbito do Município, que desenvolvam atividades vinculadas à atuação 
dos Conselhos Municipais; 

 
V - Incentivar e promover o engajamento da sociedade civil na 

construção de um novo pacto social baseado na justiça social, 



 

 

humanização, transparência, solidariedade e equidade 
 
VI – Desenvolver outras atividades de ordem administrativa 

voltadas para os objetivos dos Conselhos. 
  

Art. 3º A Sala dos Conselhos terá uma Secretária (o) Executiva (o) 
a (o) com funções desempenhadas por um servidor municipal, nomeado 
pelo Prefeito, através de portaria, que dará apoio administrativo a todos 
os Conselhos municipais vinculados a SEMADH, exceto o Conselho Tutelar, 
a (o) qual terá as seguintes atribuições: 

 
I - Auxiliar as entidades governamentais e não governamentais a 

inscreverem-se nos respectivos Conselhos; 
 
II - Auxiliar na formulação, planejamento e acompanhamento de 

políticas, programas, projetos e ações das políticas públicas desenvolvidas 
pelos Conselhos Municipais; 

 
III - Apoiar na execução de serviços de análises, estudos, 

pesquisas, auxiliando na elaboração de pareceres, relatórios, minutas de 
Projetos de Leis para os Conselhos Municipais; 

 
IV - Assessorar as reuniões dos Conselhos Municipais, fazendo 

convocação para reuniões; 
 
V - Apoiar os Conselhos nos procedimentos administrativos internos, 

inclusive com a elaboração de atas e memórias das reuniões, relatórios, 
textos, ofícios, resoluções, correspondências técnico-administrativas, com 
observância das regras gramaticais e das normas e instruções de 
comunicação oficial; 

 
VI - Informar aos conselheiros das reuniões e pauta, assim como 

organizar e zelar pelos registros das reuniões e organização dos 
documentos, tornando-os acessíveis aos conselheiros e à sociedade; 

 
VII - Prestar atendimento ao público externo e interno, 

presencialmente ou por meio de telefone; 
 
VIII - Acompanhar a tramitação de processos administrativos 

propostos pelas Organizações da Sociedade Civil; 
 



 

 

IX - Coordenar e manter atualizado o registro das entidades nos 
respectivos conselhos; 

 
X – Realizar outras funções de caráter administrativo voltadas para 

o bom andamento das ações dos Conselhos. 
 
Art. 4º A Casa dos Conselhos funcionará de segunda à sexta-feira 

no horário de 7h às 16h. 
 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 26 de outubro de 

2021. 
 
 

DIEGO KRENTZ 
Prefeito Municipal  

 
 
 

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 26 de 
outubro de 2021. 
 
 
 
 

CAROLINA ARAÚJO MODENESI 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

 
 

 
 

 


