GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO
GABINETE

LEI ORDIN.ARIA N° 1.524/2021

DO

PREFEITO

14 de julho de 2021

Dispoe sobre a cria�iio do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentcivel - CMDRS, do
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural,
revoga as disposi�oes em contrario, e da outras
providencias.

PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - ESTADO DO CEARA, NO
USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, CONFERIDAS PELA LEI ORGANICA
MUNICIPAL;
CAPiTULO I
DA CONSTITUI<;Ao, DOS OBJETIVOS E COMPETENCIAS

Art. 1 °. Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel
- CMDRS, orgao de carater deliberativo, consultivo, normativo e propositivo, com
o objetivo de assessorar, avaliar e propor ao Poder Executivo Municipal as
diretrizes das politicas publicas do Municipio ligadas a agricultura familiar, bem
como deliberar sobre normas e criterios que visem acelerar o desenvolvimento
rural sustentavel.
Paragrafo Unico - Para consecucao dos seus objetivos o Conselho realizara a
articulacao, a discussao, a analise, o acompanhamento, a avaliacao e a
divulgacao das politicas publicas de desenvolvimento rural sustentavel, os
projetos de interesses econ6micos, sociais e ambientais das organizacoes sociais
e/ou produtivas voltadas ao desenvolvimento rural sustentavel, estimulando e
apoiando por meio de convenios, parcerias e financiamentos estabelecidos com
orgaos gestores, entidades e instituicoes publicas ou privadas para fortalecer o
controle e a participacao social na Politica Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentavel.

. 2° Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel:
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I - Buscar a integracao, o acompanhamento e avaliacao das politicas publicas de
desenvolvimento rural sustentavel, seguranca alimentar e nutricional e
assessoramento tecnico e gerencial a nivel municipal;
II - Participar na definicao das politicas para o desenvolvimento rural sustentavel,
o abastecimento alimentar ea defesa do meio ambiente e recursos hidricos;
III - Promover a conjugacao de esforcos, a integracao de acoes e a utilizacao
racional dos recursos publicos e privados em busca de objetivos comuns;
IV - Articular, debater, analisar, acompanhar, avaliar, informar e divulgar as
politicas publicas de desenvolvimento rural sustentavel, seguranca alimentar e
nutricional a nivel municipal;
V - Receber, analisar e emitir parecer, sabre a elegibilidade das organizacoes
sociais e / ou produtivas, de projetos e propostas, mediante apresentacao de
manifestacoes de interesses relativos a projetos de desenvolvimento rural
sustentavel;
VI - Incentivar o melhoramento de qualidade de vida dos habitantes da zona
rural;
VII - Participar da elaboracao, acompanhar a execucao e avaliar os resultados dos
planos, programas e projetos destinados ao setor rural, em especial ao Plano
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel no sentido de desenvolver a
atividade rural do Municipio;
VIII - Promover atividades complementares as estabelecidas pelo Plano Municipal
de Desenvolvimento Rural Sustentavel no sentido de desenvolver a atividade rural
do Municipio;
IX - Promover a realizacao de estudos, pesquisas, levantamentos e organizacao de
dados e informacoes que servirao de subsidios para o conhecimento da realidade
do meio rural;
X - Assegurar a utilizacao dos recursos repassados pelo Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentavel;
XI - Zelar pelo cumprimento das Leis Municipais e das quest6es relativas ao meio
ambiente, sugerindo, inclusive, mudancas visando o seu aperfeicoamento;
XII - Auxiliar na elaboracao da Lei de Diretrizes Orcamentaria nos objetivos da
Sec taria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
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XIII - Atuar coma instancia de controle social das politicas publicas destinadas ao
desenvolvimento rural, o abastecimento alimentar ea defesa do meio ambiente e
recurses hidricos;
XIV -Articular-se com os demais Conselhos Municipais e Colegiados Territoriais
no sentido de viabilizar a integracao dos programas e projetos que visem o
desenvolvimento rural locale regional.
XV - Elaborar o Regimento Interno do Conselho.
CAPiTULO II
DA COMPOSI(;AO

Art. 3°. 0 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel tera a
seguinte composicao por seguimento:
I - Representantes do Poder Publico:
a) 01 (um) representante da Secretaria de Agricultura e do Meio Ambiente;
b) 01 (um) representante da EMATERCE - Empresa de Assistencia Tecnica e
Extensao Rural do Ceara;
c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistencia Social;
d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educacao;
e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saude;
f] 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

g) 01 (um) representante da Camara Municipal;
II - Representantes da Sociedade Civil:
a) 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
e/ou dos Agricultores e Agricultoras familiares;
b) 03 (tres) representante de Associacoes de Moradores de Comunidades Rurais
e/ ou Cooperativas dos Produtores Rurais;
c) 02 (dais) representantes dos Produtores Rurais, sendo, obrigatoriamente no
minima 01 (um) agricultor ou agricultora familiar, os quais deverao ser escolhidos
em Encontro Municipal;

) 01 (um) representante de organizacoes e/ou entidades sociais prestadoras de
ervicos de assistencia tecnica e extensao rural;
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§ 1 °: Os Representantes do Poder Publico serao indicados pelos Secretaries das

respectivas pastas, e o Representante da EMATERCE - Empresa de Assistencia
Tecnica e Extensao Rural do Ceara sera indicado pelo Chefe do Escrit6rio Local
ou dirigen te hierarquico superior.
§ 2°: Os Representantes da Sociedade Civil serao eleitos por meio de Encontro

Municipal a ser realizado e custeado pelo Municipio por meio da Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
§ 3°: No caso da eleicao das vagas destinadas ao Sindicato dos Trabalhadores e

Trabalhadoras Rurais e/ ou dos Agricultores e Agricultoras familiares, Associacao
de Moradores de Comunidades Rurais e / ou Cooperativas dos Produtores Rurais e
Organizacoes e/ou Entidades Sociais prestadoras de services de ATER Assistencia Tecnica e Extensao Rural, estas sao destinadas pessoa juridica,
podendo uma organizacao ser eleita para vaga de titular e outra organizacao para
vaga de suplente, bem como a mesma organizacao pode ser eleita para vaga de
titular e suplente.
§ 4°. Para a vaga destinada as organizacoes e/ou entidades sociais prestadoras

de services de assistencia tecnica e extensao rural, poderao ser ocupadas por
organizacoes e/ou entidades com sede fora do municipio de Farias Brito, contudo
as mesmas deveram comprovar que executam ou ja executaram acoes no ambito
do desenvolvimento rural sustentavel no municipio;
§ 5°: 0 CMDRS aprovara o seu Regimento lnterno, que dispora sobre suas

atribuicoes e funcionamento.
§ 6°: A organizacao interna do CMDRS e as atribuicoes do Presidente e das

demais instancias estabelecidas serao definidas no Regimento Interno do
Conselho.
Art. 4°. Cada entidade integrante do CMDRS, no caso da Sociedade Civil entidade
eleita no Encontro Municipal, indicara por escrito, um representante titular e/ou
um suplente, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por igual
periodo sucessivo no caso dos Representantes do Poder Publico.

0 Prefeito Municipal homologara, atraves de Decreto, os Conselheiros
es e suplentes indicados pelas entidades que comp6em o CMDRS.
0•
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Paragrafo Unico. A funcao da Diretoria do CMDRS e considerada de interesse
publico relevante, e sera exercida gratuitamente.
Art. 6°. 0 CMDRS tera uma diretoria constituida por um Presidente, um VicePresidente e um Secretario,
§. 1°. A Diretoria do CMDRS sera eleita em Assembleia Geral, por maioria simples

dos votos, sendo que sua norneacao devera ocorrer por ato do chefe do Poder
Executivo.
§ 2°. Os Conselheiros elegerao o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretario, para

o exercicio seguinte, na ultima reuniao ordinaria do ano civil.
§ 3°. A duracao dos mandatos do Presidente, do Vice-Presidente e Secretario sera

de 2 (dois) anos, nao sendo permitida a sua reeleicao por mais um periodo
consecutivo.
§ 4°. Os cargos de Presidente e Vice-presidente serao alternados, a cada ano,

entre governo e sociedade civil, devendo sempre iniciar pela sociedade civil.
CAPITULO III
DAS DISPOSl(;C>ES GERAIS
Art. 7°. 0 CMDRS podera criar comites, comissoes, grupos de trabalho ou
designar conselheiros para realizar estudos, resolver problemas especificos,
promover eventos ou dar pareceres.
Art. 8°. Sempre que houver necessidade, o CMDRS podera convidar pessoas,
tecnicos, lideres ou dirigentes para participar de reunioes, com direito a voz.
Art. 9°. A ausencia nao justificada, por 3 (tres) reunioes consecutivas ou 4
(quatro) intercaladas, no periodo de um ano, ou o comportamento incompativel
com a dignidade da funcao, auferindo vantagens ilicitas ou imorais no
desempenho do mandato, implicara na exclusao automatica do Conselheiro.
P ragrafo Unico. Na hip6tese de exclusao de Conselheiro titular ou suplente, a
ntidade por este representado sera comunicada por escrito que, em decorrencia,
rovidenciara uma nova indicacao. Caso a entidade for detentora da vaga de
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suplente, cabera a esta fazer a indicacao do novo representante, caso contrario,
convocara a entidade suplente a realizar a indicacao. Em nao apresentando nova
indicacao no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data do recebimento da
notificacao, a entidade sera desligada automaticamente, nao havendo organizacao
suplente, cabera ao Prefeito Municipal a indicacao.
Art. 10. 0 CMDRS podera substituir toda a Diretoria Executiva ou qualquer
membro desta que nao cumprir ou transgredir dispositivos desta Lei ou do
Regimento Interno, mediante o voto de dois tercos dos Conselheiros.
Art. 11. 0 CMDRS instituira seus atos atraves de Resolucoes aprovadas pela
maioria simples de seus membros, devendo os mesmos serem publicados no
Diario Oficial dos Municipios.
Art. 12. 0 CMDRS reunir-se-a em sessoes Plenarias Ordinarias bimestrais e em
sess6es extraordinarias, quando convocado pelo seu Presidente ou a
requerimento da maioria dos seus membros, sendo que todas as sessoes serao
abertas, publicas, precedidas de ampla divulgacao, e as decisoes serao tomadas
por votacao da maioria absoluta de seus membros, ressalvado os qu6runs
qualificados previstos nesta lei.
§ 1 °: A reuniao do Conselho sera convocada atraves de edital, assinado pelo

Presidente ou por 1 / 3 dos seus membros com direito a voto, com antecedencia
de, no minimo 05 (cinco) dias uteis, contendo a relacao dos assuntos a serem
tratados, local, data e horario da reuniao, o qual sera encaminhado a cada um
dos membros do Colegiado.
§ 2°: A reuniao legalmente convocada

e

o unico colegiado de deliberacao para o

exercicio de competencia do Conselho.
Art. 13. 0 Poder Executivo Municipal prestara ao CMDRS o suporte tecnicoadministrativo e operacional, sem prejuizo da colaboracao das demais entidades
que o compoem,

14. A convocacao para constituicao do CMDRS sera de responsabilidade do
er Publico Municipal.
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CAPiTULO IV
DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Art. 15. Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel,
vinculado a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, destinado a
aplicacao de Recursos, que tenham suas fontes constituidas pelo Art. 16 desta
Lei, tendo por objetivo o desenvolvimento econ6mico e social do Municipio,
mediante a execucao de programas de financiamento aos setores produtivos,
constituidos de agroindustrias, trabalhadores extrativistas, pequenos produtores
rurais, agricultores familiares, associacoes rurais e/ou cooperativas agricolas em
consonancias com a politica de desenvolvimento Municipal.

Paragrafo Unico. Considera-se como produtores rurais (aqueles cadastrados
como produtores rurais pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
e/ou detentores de Declaracao de Aptidao ao Pronaf - DAP valida) proprietaries,
assentados, posseiros, arrendatarios e parceiros, devendo ser devidamente
comprovado.
Art. 16. Constituem Fontes de recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento
Rural Sustentavel:

I - Dotacao Orcamentaria pr6pria;
II - Recursos financeiros oriundos do Governo Federal, Estadual e Orgaos
Publicos ou privados recebidos diretamente ou por meio de convenios, contratos,
termos de parcerias, colaboracao, fomento, acordos de cooperacao ou outros
instrumentos legais de repasse e/ou transferencias de recursos;
III - Recursos financeiros oriundos de organismos internacionais de cooperacao,
recebidos diretamente ou por meio de convenios, contrato ou ternos de parceria,
cooperacao, colaboracao ou fomento;
IV - Aporte de capital decorrente de realizacao de operacoes de credito em
instituicoes financeiras oficiais, quando previamente autorizada em Lei especifica;
V - Rendas provenientes de aplicacao de seus recursos no mercado de capitais
com previa autorizacao do Conselho com retorno exclusivo para o programa em
ativi ade;
ecursos financeiros disponibilizados por linhas de creditos em bancos que
ham firmar convenio com o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural.
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VII - Receitas provenientes das multas por infracao sanitaria expedidas pelo SIM
- Sistema de Inspecao Municipal ou outros services executados pela Secretaria
Municipal da Agricultura aos agricultores;
VIII - 0 produto da arrecadacao das taxas de Inspecao Sanitaria dos produtos de
origem animal, constantes no C6digo Tributario Municipal; e,
IX - Receita proveniente da prestacao de services de maquinas do municipio ou
terceirizados aos agricultores destinados a melhoramentos da atividade
agropecuaria do Municipio;
X - Receita proveniente do ITR - Imposto sobre a propriedade territorial rural
arrecado pelo municipio na forma da lei ou transferido pela Uniao,
Art. 17. Os recursos financeiros do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentavel serao administrados pelo representante da Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente e pelo Chefe do Poder Executivo, cabendo ao
CMDRS o controle social para sua efetiva aplicacao,
Art. 18. Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel,

serao aplicados para:
I - Fomentar as atividades produtivas das micros e pequenas empresas
agroindustriais, cooperativas e associacoes produtivas, visando a geracao de
emprego e aumento de renda para os trabalhadores e produtores rurais.
II - Fomentar

a pequena producao agricola e extrativista.

III - Apoiar e criar centros de atividades e polos de desenvolvimento do Municipio,
que estimulem a reducao das disparidades regionais de renda.
IV - Incentivar a dinamizacao e diversificacao das atividades do Conselho.
V - Fomentar a politica agricola de Desenvolvimento do Municipio.
VI - Custear as despesas administrativas.
VII - Ofertar Assistencia Tecnica e Extensao Rural aos produtores rurais, aos
agricultores familiares, as cooperativas e associacoes produtoras rurais.
9. Cabera ao CMDRS indicar as prioridades no uso e formas de utilizacao
ecursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel.
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Art. 20. 0 CMDRS elaborara, num prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da
data da publicacao desta Lei, o seu Regimento Interno, o qual sera referendado
por maioria simples de seus membros e homologado pelo Prefeito Municipal.
Art. 21. Fica revogado as disposicoes em contrario.
Art. 22. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao.
PUBLIQUE - SE
PACO OLEGARIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO,
EM 14 DE JULHO DE 2021.

CO AUSTRAGEZIO SALES
Prefeito Municipal

