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LEI Nº 613/2022                                                SERRARIA, 05 DE MARÇO DE 2022.                                      

Cria o Conselho e o Fundo 

Municipal de Desenvolvimento e 

Promoção da Igualdade Racial no 

Município de Serraria e dá outras 

providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte 

lei: 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - COMDEPIR, de caráter deliberativo e 

propositivo, integrante da estrutura básica da Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social, com a finalidade de propor, em âmbito municipal, políticas 

de promoção da igualdade racial com ênfase na população negra e em  outros 

segmentos étnicos da população brasileira, com o objetivo de combater o racismo, o 

preconceito e a discriminação racial e de reduzir as desigualdades raciais, inclusive 

no aspecto econômico, social, político e cultural, atendendo as exigências da lei 

federal Nº 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial) com as seguintes 

competências: 

I - acompanhar, fiscalizar e divulgar leis projetos que tenham como objetivo 

assegurar os direitos da população negra, exigindo o seu cumprimento; 

II - estudar os problemas, receber sugestões da sociedade, opinar e deliberar 

sobre denúncias que lhe sejam apresentadas e devidamente encaminhadas aos 

órgãos competentes; 

III- zelar, acompanhar e propor medidas de defesa de direitos de indivíduos e 

grupos étnico-raciais afetados por discriminação racial e demais formas de 

intolerância; 

IV - apoiar ações concernentes à comunidade negra e promover intercâmbio, 

firmar protocolos e outros ajustes com organismos públicos ou privados, nacionais ou 

internacionais, com a finalidade de contribuir com a implementação de programas e/ou 

projetos de ações afirmativas; 
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V - propor, em todas as áreas de produção de conhecimento acadêmico 

público e privado, a realização de pesquisas sobre a memória das culturas das 

populações étnica e racialmente discriminadas; 

VI - assessorar o Poder Executivo na elaboração de critérios e parâmetros 

para a formulação e implementação de metas e prioridades para assegurar as 

condições de igualdade à população negra e de outros segmentos étnicos da 

população brasileira, emitindo pareceres, deliberando e acompanhando a elaboração 

e execução de programas do governo, nos âmbitos federal, estadual, municipal e 

instituições privadas, em questões relativas à comunidade negra, com o objetivo de 

defender seus direitos e interesses; 

VII - propor a administração pública projetos próprios que promovam a 

participação da comunidade negra em todos os níveis de atividades; 

VIII - recomendar ao legislativo e ao executivo projetos de lei pertinentes à 

promoção da igualdade racial e combate ao racismo; 

IX - o COMDEPIR instituirá grupos temáticos e comissões, de caráter 

permanente ou temporário, destinados à elaboração de estudos e propostas que 

serão submetidos à apreciação deste Conselho; 

X – pronunciar-se, por deliberação expressa de seus integrantes, através de 

Moção, sobre situações que envolvam a promoção da igualdade racial;  

XI – elaborar o Plano Municipal de Políticas Públicas de Desenvolvimento 

e Promoção da Igualdade Racial em consonância com as conclusões das 

Conferências Municipal, Estadual e Nacional e com os Planos e Programas 

contemplados no orçamento público; 

XII - elaborar, aprovar, modificar ou revogar seu regimento interno. 

 

Art. 2º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento e Promoção da Igualdade 

Racial - COMDEPIR, terá a seguinte estrutura: 

I – Plenário; 

II – Diretoria Executiva, composta por: Presidente, Vice-Presidente e 

Secretário. 

III – Comissões permanentes; 

IV – Comissões Provisórias; 

§ 1º O Plenário é o órgão superior de deliberação do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento e Promoção da Igualdade Racial - COMDEPIR. 

§ 2º O COMDEPIR elegerá dentro de seus membros a sua diretoria executiva, 

observados os seguintes critérios: 

I – a votação dar-se-á com a presença mínima de 1/3 do conselho; 
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II – para preenchimento dos cargos da diretoria formar-se-á chapas 

exclusivamente formadas pelos membros do conselho representantes da sociedade 

civil. 

§ 3º As funções de Presidente, Vice-Presidente e Secretário, serão definidos 

no respectivo regimento interno do conselho. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 3º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento e Promoção 

da Igualdade Racial - COMDEPIR, será composto de 06 (seis) membros titulares e 

respectivos suplentes nomeados pelo Chefe do Executivo, assim classificados: 

a) 03 (três) representantes de entidades da sociedade civil legalmente 

constituídas e com atuação na Defesa dos Direitos Humanos, da Igualdade de Raça 

e Gênero, de acordo com os critérios estabelecidos pelo regimento interno do 

Conselho. 

b) 03 (três) representantes do Poder Executivo Municipal designados pelos 

órgãos representantes do executivo, nas áreas da cultura, educação, saúde e 

assistência social, com vistas nos direitos humanos e na promoção 

da igualdade racial, esporte e lazer. 

§ 1º Cada entidade terá o prazo de 15 (quinze) dias para indicar o seu 

representante com respectivo suplente para compor o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento e Promoção da Igualdade Racial - COMDEPIR. 

§ 2º O mandado do Conselho será de dois anos, permitida somente uma 

recondução. 

§ 3º O suplente substituirá o titular em suas faltas e impedimentos; e o 

sucederá para completar o mandato em caso de vacância do cargo. 

Art. 4º. Os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Promoção 

da Igualdade Racial - COMDEPIR poderão ser substituídos mediante solicitação feita 

ao Presidente do Conselho pela instituição ou autoridade pública às quais estejam 

vinculados. 
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Art. 5º. A função de membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento e 

Promoção da Igualdade Racial - COMDEPIR é considerada de serviço público 

relevante para o município, sem nenhum ônus para o erário ou vínculo com o serviço 

público. 

§ 1º As organizações da sociedade civil, entidades, movimentos e coletivos, 

representadas no Conselho Municipal de Desenvolvimento e Promoção da Igualdade 

Racial - COMDEPIR, obrigatoriamente, devem atuar junto à política voltada para a 

defesa da população negra, de atendimento direto, de estudo e pesquisa, de 

segmentos de classe ou ainda se enquadrarem na situação de promoção da igualdade 

étnico racial, defesa e garantia dos direitos, constituídas e com sede no município. 

§ 2º Os conselheiros suplentes assumirão a posição de conselheiro titular, nos 

casos de ausência em assembleia (após 3 faltas consecutivas em reuniões ordinárias 

ou 5 alternadas sem justificativa), vacância, renúncia ou substituição. 

§ 3º Cada membro titular do COMDEPIR terá direito a um único voto na 

sessão plenária para cada item da pauta. 

§ 4º O presidente do COMDEPIR só terá direito a voto no desempate das 

matérias colocadas em votação. 

Art. 6º. O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, 

permitida apenas uma recondução. 

Art. 7º. A Administração Municipal fica obrigada a prestar quaisquer 

informações que o Conselho necessitar para desenvolver seu trabalho. 

Art. 8º. A Administração Municipal fica obrigada a fornecer condições 

estruturais para o pleno funcionamento do COMDEPIR. 

Art. 9º. Compete aos membros do COMDEPIR: 

I - elaborar o regimento interno no prazo de 90 (noventa) dias, contadas da 

data da posse dos membros do COMDEPIR; 

II - consolidar a estrutura organizacional do COMDEPIR; 

III - exercer todos e quaisquer atos inerentes à administração e gestão dos 

objetivos do COMDEPIR. 
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CAPÍTULO III 

DO FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - 

FUMPIR 

 

Art. 10.  Fica criado o Fundo Municipal para Promoção da Igualdade Racial - 

FUMPIR, que deverá ser destinado a atender às políticas municipais de promoção da 

igualdade racial.  

Art. 11. O FUMPIR, vinculado ao COMDEPIR será constituído por: 

I - dotação consignada anualmente no orçamento do Município, para 

atividades vinculadas ao COMDEPIR; 

II - dotações que lhe forem consignadas nos orçamentos do Município, do 

Estado e da União; 

III - recursos decorrentes de dotações do poder público ou da iniciativa 

privada;  

IV - recursos advindos de convênios, acordos e contratos firmados entre o 

Município e instituições privadas e públicas, nacionais e internacionais, federais, 

estaduais e municipais; 

V - produtos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis, respeitada a 

legislação em vigor; 

VI - outros recursos que lhe forem destinados. 

Art. 12.  As receitas do FUMPIR serão aplicadas em planos, programas, 

projetos e atividades para promoção da igualdade racial: 

I - gestão e manutenção do COMDEPIR; 

II - aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários às 

atividades do COMDEPIR; 

III - promoção de eventos e campanhas de defesa e promoção da igualdade 

racial; 

IV - realizações de eventos, estudos e pesquisas específicas. 

Art. 13. Os bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do FUMPIR serão 

incorporados ao patrimônio do Município de Serraria. 

Art. 14.  Os recursos do FUMPIR serão depositados em conta especial de 

instituições financeiras oficiais, com especificação de origem. 

Art. 15.  Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades do 

FUMPIR em operações ativas, de modo a preservá-las contra eventual perda do poder 

aquisitivo da moeda. 
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Art. 16. O COMDEPIR fixará critérios para a utilização dos recursos 

financeiros e dotações orçamentárias integrantes do FUMPIR, bem como prestará 

contas em assembleia ao final de cada exercício fiscal. 

Art. 17.  O COMDEPIR contará com recursos orçamentários e financeiros 

consignados no orçamento da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social. 

Art. 18.  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar para 

as despesas iniciais decorrentes do cumprimento desta Lei. 

Art. 19. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

                                       

PETRONIO DE FREITAS SILVA 
Prefeito 
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