
LEIN° 1.526/2()21 

GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
GABINETE DO PREFEITO 

DE 04 DE OUTUBRO DE 2021. 

Institui o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Economico Sustentavel de 
Farias Brito - COMDES - e o Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Economico Sustentavel de 
Farias Brito - FUNDES, e da outras providencias. 

PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - ESTADO DO CEARA, NO 
USO DE SUAS ATRIBUI<;OES LEGAIS, CONFERIDAS PELA LEI ORGANICA 
MUNICIPAL; 

Art. 1 ". Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econ6mico do municipio de Farias Brito - COMDES, orgao colegiado 
consultivo, deliberativo e de assessoramento do Poder Executivo Municipal, 
vinculado a Secretaria Municipal de Administracao e Financas, 
competindo-lhe a promocao, o incentivo, o acompanhamento, a avaliacao, 
a fiscalizacao e a revisao de planos, programas e projetos, relativos a 
Politica Municipal de Desenvolvimento Econ6mico Sustentavel de Farias 
Brito, bem coma a fiscalizacao do FUNDES - Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Econ6mico Sustentavel de Farias Brito, a ser criado. 

Paragrafo iinico. 0 COMDES e uma instancia colegiada, 
paritaria e trissetorial, composta por representantes do Poder Publico, do 
Setor Produtivo e da Sociedade Civil, que atua no ambito das politicas 
publicas de desenvolvimento econ6mico sustentavel do municipio de Farias 
Brito. 

Art. 2°. 0 COMDES, visando o cumprimento de sua 
finalidade, tera ainda as seguintes competencias: 

I. 0 acompanhamento e o monitoramento da atuacao do 
Executivo Municipal, bem coma das respectivas secretarias, no que tange 
as politicas publicas de desenvolvimento econ6mico sustentavel e a 
aplicacao dos recursos publicos consignados no orcamento municipal para 
essa finalidade; 
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II. A promocao e a realizacao de Conferencias Municipais de 
Desenvolvimento Econ6mico Sustentavel; 

III. A execucao, a monitoria e a avaliacao das acoes previstas 
no Plano Municipal de Desenvolvimento Econ6mico Sustentavel, os 
impactos dessas acoes no desenvolvimento municipal e a elaboracao de 
propostas de redirecionamento; 

IV. A forrnulacao e a proposicao de politicas publicas 
municipais voltadas para o desenvolvimento econ6mico sustentavel: 

V. A fiscalizacao do FUNDES - Fundo de Desenvolvimento 
Econ6mico Sustentavel de Farias Brito - que devera ter seus recursos 
direcionados exclusivamente para as finalidades previstas nessa lei; 

VI. A mobilizacao e a articulacao entre a sociedade civil, 
incluindo as instituicoes de ensino publico e privado, os poderes publicos 
constituidos e o setor produtivo; 

VII. A proposicao de acoes, programas e projetos 
previstos no Plano Municipal de Desenvolvimento Econ6mico Sustentavel 
para serem inseridos no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes 
Orcamentarias (LDO) e na Lei Orcamentaria Anual (LOA) do Municipio; 

VIII. 0 estimulo e a articulacao para implementacao de 
programas voltados ao fortalecimento da cultura empreendedora no 
municipio, hem como a implantacao da Educacao Empreendedora nas 
escolas do municipio; 

IX. A atuacao no sentido de estimular a melhoria do ambiente 
de neg6cios no municipio, com uma atencao especial as questoes 
relacionadas a desburocratizacao e simplificacao; 

X. A articulacao junto aos poderes executivo e legislativo para 
permanente atualizacao da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas em 
ambito municipal; 

XI. 0 monitoramento e o estimulo a adocao, por parte do 
Executivo, das medidas que favorecam os pequenos neg6cios locais nas 
compras publicas governamentais; 

XII. A priorizacao, a hierarquizacao e o exercicio do 
controle social local no desenvolvimento de acoes e atividades de 
responsabilidade do setor publico nas questoes relacionadas as politicas 
publicas de desenvolvimento econ6mico sustentavel; 

XIII. A interlocucao privilegiada junto aos orgaos publicos 
para sugerir adequacoes e denunciar as irregularidades; 

XIV. A compatibilizacao entre as politicas publicas 
municipal, regional, estadual e federal voltadas para o desenvolvimento 
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econ6mico sustentavel e para a conquista e consolidacao da plena 
cidadania no Municipio; 

XV. 0 estimulo a implantacao e 
reestruturacao de organizacoes representativas de segmentos 

empresariais, tanto no meio urbano, quanto rural; 
XVI. A articulacao com os municipios vizinhos, visando a 

elaboracao, qualificacao e implernentacao dos Planos Regionais de 
Desenvolvimento Econ6mico Sustentavel: 

XVII. A integracao das politicas publicas de 
Desenvolvimento Econ6mico Sustentavel com as demais politicas publicas 
de Farias Brito, notadamente com as politicas publicas de meio ambiente, 
desenvolvimento social e educacao; 

XVIII. A promocao de acoes que estimulem, preservem e 
fortalecam o empreendedorismo local; 

XIX. A promocao do debate democratico de temas 
relevantes presentes na problematica do Desenvolvimento Econ6mico 
Sustentavel do Municipio; 

XX. 0 monitoramento do ambiente econ6mico local, 
regional, nacional e internacional, visando identificar oportunidades e 
eventuais ameacas, atuando de forma preventiva com foco no 
fortalecimento da economia e na atracao de investimentos; 

XXL A promocao de f6runs, seminaries ou encontros 
tecnicos, visando apreender melhor as demandas da sociedade civil 
organizada, do poder publico e do setor produtivo e sobre temas 
relacionados ao desenvolvimento econ6mico sustentavel do Municipio; 

XXII. A identificacao e divulgacao das potencialidades 
econ6micas de Farias Brito, bem como desenvolver, em parceria com os 
poderes constituidos, diretrizes para a atracao de investimentos; 

XXIII. 0 apoio a divulgacao das empresas e dos produtos 
de Farias Brito, objetivando a abertura e conquista de novos mercados; 

XXIV. 0 incentivo as acoes visando o fomento a pesquisa, 
inovacao e ao desenvolvimento tecnol6gico capazes de potencializar e 
destacar a economia de Farias Brito; 

XXV. A analise e acompanhamento dos pedidos de doacao 
ou concessao de uso de areas localizadas no Municipio, destinadas a 
atividades industriais, comerciais e de services, bem como outros 
incentivos e beneficios a serem criados como estrategias para o 
fortalecimento da economia local; 
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XXVI. A priorizacao de iniciativas que gerem trabalho, 
emprego e renda, promovendo a justica social e o meio ambiente e 
construindo parcerias no ambito municipal e regional. 

Paragrafo unico. 0 COMDES podera ampliar sua 
atuacao no exercicio das atribuicoes previstas por esta Lei Ordinaria aos 
municipios do seu entorno mediante demanda formal e desde que tal 
atuacao contribua, mesmo que indiretamente, para o desenvolvimento 
econ6mico sustentavel do Municipio de Farias Brito. 

Art. 3°. 0 COMDES sera composto de forma trissetorial e 
paritaria, com membros representantes do Poder Publico, do Setor 
Produtivo e da Sociedade Civil Organizada e tera atuacao consultiva e 
deliberativa. 

Paragi:.afo unico. A cada membro efetivo corresponde a 
um suplente que suprira automaticamente a falta ou impedimento do 
respectivo titular. 

Art. 4°. 0 COMDES sera composto da seguinte forma: 
I. Plenaria; 
II. Presidencia; 
III. Secretaria Executiva; 
IV. Camaras Tecnicas. 
§ 1 ° A Plenaria e o orgao superior de deliberacao do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Econ6mico Sustentavel de Farias Brito. 
§2° Integram a Presidencia: o Presidente e o Vice-presidente 

do COMDES. 
§3° A Secretaria Executiva e o orgao de suporte 

administrativo e executivo do COMDES. 
§4° 0 COMDES podera instituir camaras tecnicas em areas 

de interesse afins a sua finalidade, e recorrer a tecnicos e entidades em 
assuntos de interesse socioecon6mico. 

Art. 5°. 0 COMDES sera composto par 12 (doze) membros 
titulares divididos em 03 (tres) bancadas: 

I. Bancada do Poder Publico: 
a) 0 titular da Secretaria Municipal de Administracao e 

Financas, indicado pelo Prefeito Municipal; 
b) Representante da Procuradoria-Geral do Municipio, 

indicado pelo Prefeito Municipal; 
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c) Representante da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Arnbiente, indicado de pelo Prefeito Municipal; 

d) Representante do Legislativo Municipal, indicado pelo 
Presidente da Camara de Vereadores de Farias Brito. 

II. Bancada do Setor Produtivo: 
a) 04 (quatro) representantes do Setor Produtivo Municipal, 

escolhidos pelo Setor Produtivo em reuniao destinada a tal fim; 

III. Bancada da Sociedade Civil: 
a) Representante indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais local; 
b) Representante indicado pelo Sindicato dos Produtores 

Rurais local, na ausencia do Sindicato, podera ser representado por um 
Produtor Rural local, escolhido pelos demais produtores em reuniao 
convocada para este fim; 

c) Representante indicado pelo SEBRAE - Service Brasileiro 
de Apoio as Micro e Pequena Empresas; 

d) Representante indicado pelas Associacoes Comunitarias 
locais, escolhido em- reuniao das associacoes convocadas para este fim; 

§ 1 °. 0 Secretario Executivo participara de todas as reunioes 
plenarias do COMDES, exceto daquelas cujas pautas tratam da indicacao, 
substituicao ou avaliacao do pr6prio Secretario Executivo, quando a 
reuniao sera secretariada por um Secretario ad-hoc indicado pelo 
Presidente da sessao. 

§ 2°. 0 Secretario Executivo participara das reuni6es 
plenarias com direito a voz, mas sem direito a voto. 

Art. 6°. Os integrantes do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econ6mico Sustentavel de Farias Brito nao terao direito a 
salarios ou remuneracao de qualquer especie, sendo considerado o 
trabalho por eles prestados como services publicos relevantes. 

Art. 7°. Compete ao Presidente do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econ6mico Sustentavel de Farias Brito, dentre outras a 

erem previstas no Regimento Interno: 
I. Coordenar o COMDES; 

II. Determinar a pauta das reuni6es e dirigi-las, orientando 
os debates e consignando os votos 
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III. dos conselheiros presentes; 
IV. Submeter a apreciacao do plenario os assuntos e 

propostas que dependam de decisao do 
V. COMDES; 

VI. Resolver as quest6es de ordem suscitadas no curso das 
- 

Emitir voto de qualidade, se necessario: 
Proclamar o resultado das votacoes: 
Prestar informacoes relativas ao COMDES; 
Cumprir e fazer cumprir as decis6es do COMDES; 
Representar o COMDES, em juizo e fora dele. 

Paragrafo unico. Ao Vice-presidente do COMDES compete 
substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos. 

Art. 8°. 0 Presidente sera o Secretario Municipal de 
Administracao e Financas e o Vice-presidente do COMDES sera escolhido 
entre seus pares, para mandato de 02 (dais) anos, na primeira reuniao 
ordinaria. 

Art. 9°. Compete a Secretaria Executiva, dentre outras 
atribuicoes previstas no Regimento Interno: 

I. Preparar, antecipadamente, as reuni6es do COMDES, 
incluindo convites com pauta, informes de correspondencias recebidas e 
enviadas; 

II. Acompanhar as reuni6es, assistir ao Presidente e ao Vice- 
presidente; 

III. Manter os services administrativos e de arquivo do 
COMDES atualizados e em ordem; 

IV. Fornecer informacoes a outras entidades, mediante 
autorizacao do Presidente; 

V. Prestar informacoes ao Presidente ou aos demais membros 
do COMDES, sabre assuntos administrativos; 

VI. Receber informacoes de outros orgaos, de interesse do 
COMDES e transmiti-las ao Presidente. 

Paragrafo unico. A Secretaria Executiva sera coordenada por 
um Secretario Executivo, servidor publico municipal, indicado pelo 
Presidente do COMDES e aprovado pela maioria absoluta dos Conselheiros 
presentes na reuniao. 

reuni6es; 
VII. 

VIII. 
IX. 
x. 

XI. 
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Art. 10. Compete a Plenaria dentre outras atribuicoes 
previstas no Regimento Interno: 

I. Discutir e deliberar sabre os assuntos relacionados as 
suas competencias; 

II. Analisar e deliberar sabre assuntos encaminhados a 
apreciacao do COMDES; 

III. Dispor sabre as normas e baixar atos relativos ao 
funcionamento do COMDES; 

IV. Decidir so bre o pedido de urgencia e de prioridade das 
materias constantes da ordem do dia da respectiva sessao; 

V. Discutir e decidir sabre os assuntos relacionados com 
propostas ou sugest-6es, mocoes ou 

VI. indicacoes, providencias ou medidas do que resultem 
manifestacoes do COMDES; 

VII. Julgar os recursos interpostos contra decis6es do 
Presidente; 

VIII. Alterar e aprovar atas das sess6es do COMDES; 
IX. Apreciar, aprovar ou rejeitar pareceres oriundos das 

Camaras Tecnicas e da Secretaria Executiva do COMDES; 
X. Elaborar, aprovar e alterar o Regimento Interno do 

Eleger o Presidente e o Vice-presidente do COMDES; 
Aprovar indicacao do Secretario Executivo do COMDES. 

Paragrafo unico. Sao integrantes da Plenaria OS Conselheiros 
Titulares e os Conselheiros Suplentes, sendo que na presenca do Titular 
somente este tera direito a voto. 

Art.11. A Plenaria do COMDES reunir-se-a, ordinariamente, 
a cada dois meses e extraordinariamente; sempre que convocada pelo 
seu Presidente ou pelo Prefeito Municipal ou por, no minima, 1/3 (um 
terco] de seus membros. 

Paragrafo unico. Nas deliberacoes do COMDES, cada 
membro tera direito a um voto, cabendo ao Presidente apenas o direito ao 
voto de qualidade. 

Art. 12. 0 COMDES, para a implementacao de suas 
estrategias e visando o alcance dos seus objetivos, podera criar Camaras 
T' cnicas, sendo que existirao as permanentes e as temporarias, a serem 

etalhadas no seu Regimento Interno. 

COMDES; 
XI. 

XII. 
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Art. 13. Cada Conselheiro tera um suplente, ambos indicados 
pelas entidades que representam, e tomarao posse "ipsis juri', sendo os 
titulares substituidos por seus suplentes nas suas faltas, ausencias e 
impedimentos. 

§ 1 ° Os Conselheiros terao mandato de dois anos, permitida 
uma reconducao; 

§ 2° 0 Conselheiro perdera seu mandato se computada a sua 
falta em tres reunioes ordinarias e / ou extraordinarias consecutivas ou em 
cinco reunioes ordinarias e / ou extraordinarias alternadas no mesmo ano, 
com ausencia do seu suplente. 

§ 3° Durante o periodo do mandato o Conselheiro e seu 
suplente poderao ser substituidos pela entidade que os indicou, sendo que 
o substituto tornara posse na primeira reuniao do COMDES apes a sua 
indicacao e terminara o mandato do substituido. 

§4° Em caso de renuncia, falecimento, perda da condicao de 
representatividade ou vacancia do cargo do titular, o suplente substituira 
ate a indicacao de um novo membro pela entidade a qual representa e na 
hipotese de o suplente assumir o cargo do titular definitivamente, a 
entidade devera indicar um novo suplente. Em ambas as hipoteses, a 
entidade devera fazer a indicacao no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 14. 0 quorum minimo para a realizacao da Plenaria sera 
de 50% (cinquenta por cento) dos seus membros, em primeira chamada, e 
de 30% (trinta por cento), em segunda chamada, a ser verificada 30 (trinta) 
minutos apos o horario previsto no edital de convocacao; sendo o quorum 
para aprovacao das materias postas em votacao fixado em 50o/o (cinquenta 
por cento) mais um dos membros presentes em cada reuniao. 

Art. 15. A organizacao e o funcionamento do COMDES serao 
disciplinados em Regimento Interno que devera ser aprovado pela maioria 
absoluta dos seus membros em reuniao plenaria e instituido por Decreto, 
em ate 60 (sessenta) dias apes a nomeacao dos seus membros. 

Art. 1. 6. As reunioes ordinarias e as extraordinarias do 
COMDES ressalvadas as situacoes de excepcionalidade deverao ser 
conv cadas com antecedencia minima de 05 (cinco) dias uteis, com pauta 
pre amente comunicada aos seus integrantes. 
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Art. 17. A nomeacao e posse dos Conselheiros do CO MD ES 
far-se-a por meio de decreto, ap6s a indicacao dos representantes <las 
entidades. 

§ 1 ° A Secretaria Municipal de Administracao e Financas, com 
antecedencia minima de 60 (sessenta) dias do final de cada mandato do 
Conselho, devera convocar as entidades para, no prazo de ate 30 (trinta) 
dias, apresentar os nomes de seus respectivos representantes, que deverao 
ser nomeados no prazo de ate 30 (trinta) dias ap6s a apresentacao dos 
indicados. 

§2° A presidencia do COMDES sera exercida interinamente 
pelo titular da Secretaria de Administracao e Financas, durante o periodo 
compreendido entre a aprovacao desta lei ea primeira sessao, 

Art. 18. 0 apoio administrativo, bem como os meios 
necessaries a execucao dos trabalhos do COMDES e <las Camaras Tecnicas 
serao prestados pela Secretaria de Administracao e Financas ou pelo 
FUNDES - Fundo do Desenvolvimento Econ6mico. 

Art. 19. Cabe ao COMDES, dentre outras funcoes previstas 
nessa lei e em seu Regimento lnterno, examinar os pedidos de doacao ou 
concessao de uso de areas destinadas a implantacao de empresas, 
elaborando parecer apresentado por um conselheiro escolhido pela 
presidencia, em cad-a caso, no prazo de 15 (quinze) dias, para apreciacao e 
julgamento do Prefeito Municipal. 

Paragrafo unico. Na hip6tese de criacao de programas 
municipais de incentivo aos empreendedores e de atracao de investimentos 
empresariais privados para o municipio cujo foco seja a facilitacao de 
acesso ao credito bem como a concessao de incentivos fiscais e parafiscais, 
o COMDES podera participar das discuss6es e podera prever, em 
regimento interno, os procedimentos necessaries para isso. 

Art. 20. 0 COMDES somente analisara os referidos pedidos 
contidos no art. 19 desta lei, quando encaminhados pela Secretaria de 
Administracao e Financas, e, ainda, quando cumprirem os requisitos 
exigidos por esta Lei. 

Art. 21. Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Econ6mico Sustentavel de Farias Brito - FUNDES, de natureza e 
individuacao contabeis e de duracao indeterminada, como instrumento de 
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captacao, investimento e aplicacao de recursos para atender os seguintes 
objetivos: 

I. Financiamento de infraestrutura publica para viabilizar a 
instalacao no municipio de empresas de todos os portes; 

II. Dar suporte financeiro aos projetos apoiados e/ou 
realizados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econ6mico 
Sustentavel - COMDES desde que guarde estreita relacao com os objetivos 
do pr6prio Conselho; 

III. Arcar com os custos de manutencao do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Econ6mico Sustentavel de Farias Brito - 
COMDES. 

Paragrafo unico. Entende-se por Pequenos Neg6cios: 
I. 0 Microempreendedor Individual - MEI; 

II. A Microempresa - ME; 
III. A Empresa de Pequeno Porte- EPP; 
IV. Empreendedores Culturais; 
V. Artesaos. 

Art. 22. Sao recursos do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Econ6mico Sustentavel - FUNDES: 

I. As dotacoes, consignadas de forma discricionaria no 
orcamento do Municipio ou decorrentes de creditos adicionais; 

II. Doacoes de entidades publicas e empresas privadas que 
desejem participar de programas e projetos de desenvolvimento econ6mico 
sustentavel, no ambito do Municipio de Farias Brito; 

III. Reoursos de repasses de convenios e / ou contratos 
celebrados com organismos de desenvolvimento local, regional e demais 
entidades nacionais e internacionais de fomento; 

IV. Dotacoes diretamente para este Fundo; 
V. Doacoes, auxilios, contribuicoes que lhe venham a ser 

destinadas; 
VI. Os retornos relativos ao principal e encargos, de 

financiamentos que vierem a ser concedidos com recursos do fundo; 
VII. As receitas geradas pela operacao do pr6prio fundo; 

VIII. Outros recursos, de qualquer natureza, que lhe forem 
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Art. 23. Cabe exclusivamente ao Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econ6mico Sustentavel de Farias Brito a deliberacao 
acerca da destinacao dos recursos do FUNDES que deverao ser mantidos 
em conta corrente especifica, sob a gestao operacional da Secretaria 
Municipal de Administracao e Financas. 

§1 ° 0 FUMDES sera gerido por um Conselho-Gestor, que sera 
composto da seguinte forma: 

I. 0 titular da Secretaria Municipal de Administracao e 
Financas, como sendo o representante principal e um eventual substituto, 
ainda que interinamente, como suplente. 

II. 02 Representantes do COMDES, sendo dois titulares e 
dois suplentes. 

§2° Todos os representantes serao indicados pelo Chefe do 
Executivo Municipal. 

Art. 24. A liberacao dos recursos da conta do FUNDES junto 
a instituicao financeira cabera, a Secretaria Municipal de Administracao e 
Financas, observado o disposto nesta Lei Ordinaria. 

Art. 25. Os casos omissos nesta lei serao resolvidos pela 
Secretaria Executiva e Plenario do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econ6mico Suetentavel - COMDES, de acordo com a lei vigente no pais e 
com os principios gerais de direito. 

Art. 26. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, 
ficam revogadas as disposicoes em contrario. 

PUBLIQUE - SE 

PA<;O OLEGARIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO 
PREFEITO, EM 04 DE OUTUBRO DE 2021. 

SCO AUSTRAGEZIO SALES 
Prefeito Municipal 


