
m -w-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

ESTADO DA PARAlBA
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI N"306/2021 DE 03 DE AGOSTO DE 2021

Dispoe sobrc a rccstruturaQio do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentive! - CMDRS de Salgadinho/PB, a
Criaqao de Fundo com dota^oes para este fim,
revoga os dispositivos Iegais contraditorios
anteriores (Lei 130/2011 de 15 de setembro de
2011) c di outras providencias.

Fa?o saber que o Poder Legislative DECRETA e sanciona a seguinte Lei.

CAPITULOI
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL

Art. 1° - Fica o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel - CMDRS
reestruturado nos termos desta Lei, como orgio dotado de autonomia administrativa,
consultivo, deliberativo, controlador e fiscalizador das agdes govemamentais (Politicas
Publicas, Pianos, Programas e Projetos) direcionadas ao desenvolvimento rural
sustentavel do municipio.

Art. 2°- Ao CMDRS compete:

I - Participar da constru^o do processo de desenvolvimento rural sustentavel,
assegurando a efetiva e legitima participa92o das comunidades rurais na discussio e
elaboraijao do Plano Municipal, de forma a que este, em relaijao as necessidades dos
agricultores (as) familiares, seja economicamente viavel, politicamente correto,
socialmente justo e ambientalmente adequado;
II - Detlnir os interesses e demandas municipais e regionais, fazendo com que estes
estejam contemplados no planejamento municipal, estadual e federal. Para tanto e
importante construir o Plano Safra Municipal;
III- Buscar ampliar a capta^ao de recursos para Fundo Municipal de Desenvolvimento
Rural Sustentdvel (FMDRS), o monitoramento da execu9So para seu bom uso e a fiel
presta93o de contas fisica e financeira;
IV - Ter carater norteador, referenciador e definidor do processo de Desenvolvimento
Rural Sustentive), sendo, para isso, necessario reconhecimento pelos atores
govemamentais e da sociedade civil organizada, como espa90s legitimos de decisdes ou
formula95cs efetivamente consideradas em tomo das politicas, programas c projetos
relevantes e estratdgicos nos diferentes niveis: Federal,Estadual Territorial e Municipal;
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V-Contar com processos democraticos de coordenapSo e decisdo, de modo a consolida¬

tes como foruns efetivo de gestao social do Desenvolvimento Rural Sustentavel;
VI -Acompanhar e avaliar, de forma efetiva e permanente, a execu93o das a?5es previstas
no Plano Safra Municipal e/ou outros servi^os prestados a populapdo rural pelos orgilos e
entidades publicas integrantcs do desenvolvimento rural sustentavel no municipio;
VII -Propor ao Executivo e ao Legislative Municipals, bem como aos orgilos e entidades
publicas e privadas que atuam no municipio, politicas publicas que contribuam para o
aumento da produ^te agropecuaria e para gera^ao de ocupaedes produtivas e renda no
meio rural;
VIII - Formular e sugerir politicas publicas e diretrizes junto aos poderes Executivo e
Legislative Municipal para fundamentar a?des de apoio a produ^o; ao fomento
agropecudrio; a regularidade da produ9do; distribui^So e consumo de alimentos no
Municipio; a preserva^So / recupera^o do meio ambiente c a organiza^So dos
agricultores (as) familiarcs, buscando a sua promo9do social;
IX-Articular com outros consclhos,6rg3os e instituigCes que realizam a9<5es,que tenham
como objetivo a consolida93o da cidadania no meio rural;
X - Articular com os CMDRS dos municipios vizinhos visando a constru9ao de pianos
regionais de Desenvolvimento Rural Sustentavel.
XI -Articular com o Executivo e Legislative Municipals para a inclusdo dos objetivos e
aefies do Plano Safra Municipal no Plano Plunanual (PAA), na Lei de Diretrizes
Or9amentarias (LDO), e na Lei Orcamentaria Anual (LOA);
XII -Articular com o CEDRS para que cstc apoie a cxccu93o dos projetos que compile o
Plano Safra Municipal;
XIII - Idcntificar e quantificar as necessidadcs de qualifica93o profissional no municipio
articulando-sc com o Plano Estadual de Qualifica93o Profissional ou com outros orgdos
com a referida competencia;
XIV- Promover acOes que revitalizem os costumes e a cultura local;
XV - Propor politicas publicas municipals na perspectiva do Desenvolvimento
Sustentavel c da conquista plena da cidadania no espa9o rural;
XVI -Contribuir para a reduedo das desigualdadcs de genero, gera9ao, etnia, estimulando
a panicipa93o de mulheres, jovens, Pescadores, quilombolas e de outros na constn^do do
desenvolvimento rural local;
XVII -Promover articula9dese compatibiliza9<5csentre as politicas municipals, estaduais
e federais, voltadas para o desenvolvimento rural;
XVIII - Contar com processos democraticos de coordenacdo e decisdo, de modo a
consolida-los como foruns efetivos de gestdo social do desenvolvimento rural sustentavel;
XIX - Registrar as entidades organizadas e regulamentadas para fins de participa9do no
CMDRS;

^

XX -Elaborar o Regimento Intemo, para regular o seu funcionamento;
XXI - Exercer todas as outras competencias e atribu^des que lhes forem estabelecidas
em normas complementares;
XXII - Elaborar e aprovar o Plano Anual de Trabalho do Conselho;
XXIII - Promover e divulgar os programas e projetos, informando sobre diretrizes,
criterios e procedimentos;
XXIV- Idcntificar e cadastrar as comunidades a serem beneficiadas com os proj
projetos, de acordo com criterios pre-estabclecidos;
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\ \ V Rcvcbcr. analiur, prion/xrcnprmnrnspropmiaidcavAei, pmgrammr pmjcfrrt
a vrrcni dcicnvnl\ ido» no mcio rural. rcspciUndo o* dcman trjmilei c irvrtlnciM
inctcntcs no* Orgies Apotadore*.|xun nprm.iv.1o dcfimliva.
XXVI Subroctcr nos Argloi c cntida«lcs financiadoras ns projetos aprovados pclo
Consclho. para tnntral.iv.1n.
\ \V|| Assossorar c supcrviMonar a implantav-ln c implcmcntav-ln dos projetos

aptm ados no CMDRSc a aplic.iv.1o dos rccursos junto a Comissiio dc Acompanhamcntn
dc Projetos c Contmlc Financciro, das associavAcs comumtarias. bcncfici.iri.il das
Polit teas Piiblicas, Programas c Projetos.
XXVIII - lnformar c csclarcccr sobre as dirctn/cs. critenos. regras c proccdimcntos
npcracionais do Consclho.
XXIX - Acompanhar o proccsso dc liberavilo de recurso pclos org3os c cntidadcs
financiadoras, junto ao Fundo Municipal dc Descnvolvimcnto Rural Sustentavel;

XXX - Acompanhar a cxccuvdo dos projetos aprovados. verificando o desempenho das

AssociavAcs, o rcsultado dos suhprojetos, bem como orienti-las cm rclavdo.is prcstavAcs
dc contas dos projetos;
XXXI - Idcntificar as nccessidadcs dc cridito rural c apoiar a promovdo da assistencia
tdcnica 2s comumdadcs rurais;
XXXII - Participar dos trcinamcntos c cursos dc capacitavdo promovidos pclos Argilos c
cntidadcs financiadoras dos programas c projetos;
XXXIII - Dispombilizar aos orgdos c entidades financiadoras as informavAes quando
solicitadas;
XXXIV - Propor rcformulavdo da Lei do CMDRS, quando for o caso c de acordo com
as normas legais;
XXXV - Esttmular a participate de entidades associativas existentes no municipio.que
ndo compAem o Consclho, com direito a voz.

Art. 3°- Integrant o CMDRS, os representantes de entidadesda socicdade civil organizada
que representem, assessorem, estudem e/ou promovam avAes voltadas para o apoio e
desenvolvimento sustentavel e solidario, cidadania e promovdo de direitos; representantes
de organizavAes e movimentos da agriculture familiar; representantes de org2os do poder
publico municipal e representantes de organizavAes n2o govemamentais, respeitados os
dispositivos constante na Resoluto do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural
Sustentavel ( CEDRS) de n° 105/2019 em seu art. 4°, resultando na composivdo descrita
no artigo seguinte.

Art. 4° - CompAem o CMDRS do municipio de Salgadinho/PB:

1 - Um representante do Poder Executivo Municipal / Secretaria de Agriculture,
2 - Um representante do Poder Legislative Municipal;
3 - Um representante da EMPAER/PB,

4 Representante(s) de Entidades Publicas que atuem no Setor ( Nota1: Soniado as
InstituivAcs acima n2odevcm excedcr Vi da composiv*1o);

5 - Rcprescntantc(s) de Entidades da Socicdade Civil e de Movimentos Sociais que atuem
no Setor,
6 Um representante de InstituivAcs Kcligiosas,
7 Reprcsentante(s) do(s) Sindicatofs) de Classe(s) ligados ao setor agricola (quantos
hajum em uhui<,ilo no Municipio)
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X - Rcprcsentantc(s) das Associates c Cooperativas Rurais dc Agricultorcs c
Agricultoras Familiarcs, dc Produtorcs Rurais c dcmais congencrcs { Nnlu2: E\te devendo
maioria qiuilificudu ).
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§ !°-A cada titular corrcsponde um suplcnte, que substituird o mcmbro efctivo, cm suas
ausencias e/ou impcdimcntos.
§ 2° - Os conselheiros titulares e suplentcs dcvem ser indicados formalmentc, pclas
organiza^des e/ou entidadcs, cm atd 30 dias apos a publicato desta Lei, sendo:

a. Para Conselheiros Titulares e Suplentes indicado por 6rgaos e/ou instituigfles, a
indica^o devera ser feita em papel timbrado e assinado pelo responsavel do orgSo
e/ou instituie;

b. Para Conselheiros Titulares e Suplentes indicados por Comunidades ou bairros
rurais onde haja associatjao constituida, a escolha devera ser feita em reuniao
especifica para esse fim, buscando a indicate prioritaria de mulheres e jovens
rurais, devendo ser lavrada em Ata assinada pelo Prcsidentc da Associate e
tambem por todos os presentes;

c. As indicates dos conselheiros titulares e suplentes serao encaminhadas ao
Prefcito Municipal, para nomeae. atravds de Decreto ou Portaria Municipal.

Art. 5° - Os Conselheiros do CMDRS elegerao entre seus componcntes, das associates
e/ou cooperativas, em Assembled Geral, uma Direloria com a seguinte composie;

Presidente, Vice Presidente, 1° Secretario(a) e 2° Secretario(a).

Paragrafo unico: Que preferencialraente, o cargo de Presidente do CMDRS, seja ocupado
por representante das Associates e Cooperativas de Agricultura Familiar.

Art. 6° - Caso um representante doconselho seja desvinculado da entidade e/ou orgdo que
antes participasse, este perdera automaticamente a sua representato, devendo para tal a
entidade e/ou orgao indicar outro para substitui-lo. Salvo o cargo de Presidente que o Vice
Presidente eleito, assumira automaticamente o cargo. Na ausencia ou impedimento deste,

devera ser realizada uma eleito para preencher a vaga ate o termino do mandato.

Art. 7° - 0 mandato dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural

Sustentavel - CMDRS, sera de 02(dois) anos, podendo ser prorrogado por igual periodo

e seu exercicio sera sem onus para os cofres publicos. Apos o 2° mandato, devera haver

renovate de pelo menos 50% dos membros da dirctoria, nao podendo, todavia ocupar o
mesmo cargo.

Art. 8° - 0 Executivo Municipal, atraves dos seus 6rg3os e entidades da administrate
direta e indireta, fomecera as condifOes e as informa^Oes necessarias para o CMDRS

cumprir suas atribui9oes.

Art. 9° -OCMDRS elaborard oseu Regimento Intemo, para regular o seu funcionamento,

dentre o prazo de atd 30 dias, apos a nomeato dos/as Conselhciros/as.

Art. 1 0 - 0 Conselho Municipal Desenvolvimento Rural Sustentavel de Salgadinho-PB,

tem como Sede a Empaer, na Rua Jose Maciel de Souza, n° 336, neste municipio de

Salgadinho onde se dara a arquivo permanente de toda documentato e dados atinentes

as atividades do Conselho.
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CAPlTULO II
IX) FUNDO MUNICIPAL l)E DliSKNVOLVIMHNTO RURAL SIJSTENTAVF.L

An. n . Fiat criado o Fundo Municipal dc Dcscnvolvimcnlo Rural Sustcntivel
(FMDRS), instrumcnlo dc capta?flo, rcpassc c aplica^o dc recurv* dcMinados a

pmpicinr suportc linancciro para a implantafflo, manulcn^o c dcscnvolvimento dc

pianos, programas, projctos c a^dcs voltadas ao dcscnvolvimcnlo rural sustcntivcl
vinculado 4 Sccretaria dc Dcscnvolvimento Rural SustcntivcI.
Panigrafo Unico - A ordcna^lo dc despesas, dispensa dc valorcs c prestaplo dc comas do
FMDRS cabcnk ao Sccrctdrio Municipal dc Agricultura, que funcionar como gcslor do
fundo.

Art. 12- A ordcna?do de despesas cabera ao Secretario Municipal de Agricultura.

Art. 13 - Os recursos do Fundo Municipal de Dcsenvolvimento Rural Sustentavcl serdo
aplicados.
I - Na formula^ao c execu^do de Plano Safra Municipal, construido anualmente, lan<;ado
em julho e avaliado em junho do ano subsequente, voltado ao fortalecimento da produ<;2o
agropecuaria, em bases de transi?do agroecologica, em perspectiva inclusiva, com
aten^do especial a mulher e jovens rurais e as familias em situagdo de pobreza extrema;

II - Fomento as atividades produtivas de Unidades de Beneficiamento Agroindustriais
Familiares e/ou Associativas, visando a gera?3o de empregos, o aumento de renda para
familias agricultoras e produtores rurais;
III - Apoio ao fortalecimento de bens e servi^os publicos rclacionados ao
Desenvolvimento Rural,
IV - Incentivo a dinamiza^do e diversifica^do das atividades do Conselho e de formaijao
de seus Conselheiros;
V - No fomento da Politica Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentivel;
VI - Custeio de despesas administrativas.

Art. 14 - Cabera ao CMDRS indicar sobre o uso e utilizasao dos Recursos do Fundo
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel.

§1° Dependera de delibera^do expressa do CMDRS, a autoriza^ao para aplicacao de
recursos do Fundo.
§2° £ vedada a utiliza^ao dos recursos financeiros do FMDRS em despesas com
pagamento de pessoal, a qualquer titulo.
§3° Os recursos do Fundo serdo consignados no orpamento do municipio.

Art. 15 - Constituem Fontes de recursos do Fundo Municipal do Desenvolvimento Rural
Sustentive!:

I - Dota^do Or<;amentaria proprias e as verbas adicionais estabelecidas no decorrer de
cada exercicio;
II - Recursos financeiros oriundos do Governo Federal, Estadual e Orgdos Publicos ou
privados recebidos dirctamente ou por meio de convenios;
III - Recursos financeiros oriundos de organismos intemacionais de c
recebidos dirctamente ou por meio de convfinios;

o
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IV - tootle dc capital dccorrenle de tealizat5o dc opcrapOcs dc credito cm instituicScs
fmancciras oficiais, quando previamentc autonzada cm Lei

afirmar convenio com o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel,
VII - Recursos obtidos com Municipalizai^o do Imposto Territorial Rural (ITR),

VIII - Doai;5cs de pcssoas fisicas e juridicas, contribui^Oes, transferences de entidadcs
nacionais, intemacionais, govemamentais e nao govemamentais;
IX - Recursos oriundos das presta?5es de servi^os no ambito da Agricultura, Pecuaria,
Meio Ambiente c Recursos Hidricos pelo Municipio;
X - Recursos obtidos atraves de recursos repatriados de programas fiscais e da aplica$ao
de multas diversas em favor do Municipio, cm sua totalidade ou parcial;
XI - Recursos obtidos atraves da realiza<;3o de servi^os em propriedades particulares com
uso das maquinas do Municipio;
XII - Outros recursos de qualquer origem, conccdidos ou transferidos, conforme oestabelecido em Lei.
Paragrafo unico - Os saldos financeiros do FMDRS, verificados no final de cadaexercicio, serio automaticamentc transferidos para o exercicio seguinte.
Paragrafo Unico. As receitas descritas neste artigo ser3o recolhidas obrigatoriamente emconta especifica a ser aberta e mantida em agenda bancana do Municipio de preference.
Art. 16 - Sao atribui^des do CMDRS, cm rela<;3o ao Fundo Municipal deDesenvolvimento Rural Sustentavel:

I -Construir e implementar o Plano Safra Municipal;
II - Receber, analisar e deliberar sobre projetos apresentados ao CMDRS;
III - Propor e deliberar projetos a serem executados com recursos do Fundo;
IV - Estabclecer parametros e diretrizes para a aplica?ao dos recursos do Fundo;V - Acompanhar e avaliar a execute, o desempenho c os resultados da aplicagao dosrecursos financeiros do Fundo;
VI - Avaliar a presta^o de contas dos recursos do Fundo;
VII - Solicitar, a qualquer tempo e a seu criterio, as informa<;6es necessarias aoacornpanhamento, controle e avalia<;ao das atividades a cargo do Fundo;
VIII - Fiscalizar as atividades dos programas desenvolvidos com recursos do Fundo,requisitando, para tanto e sempre que necessaria auditoria do Poder Executivo;IX - Aprovar convenios, ajustes, acordos, parcerias dou contratos a serem firmados comrecursos do Fundo;
X - Publicar no Org5o Oficial do Municipio as resolu^es do CMDRS referentes aoFundo.

Art. 17 - As despesas decorrentcs da aplica^ao desta Lei no exercicio em curso, correr3opor conta de dota?5o consignada no Or<;amento-Programa do Municipio, ficando oChcfedo Poder Executivo autorizado, se necessario, a proceder a suplementa<;3o de recursos ea abertura de Creditos Especiais.
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' CAPITULO III
DISPOS1T1VOS GERAIS/ Art. 1 8 - 0 foro do Conselho Municipal de Dcscnvolvimcnto Rural Sustcntavcl dc

Salgadinho/PB 6 o da cidade de Salgadinho/PB.

Art. 19 - Revogam-se as Leis que tratam da instituigSo de outros consclhos corrclatos.

Art. 20 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagiio, ficando revogadas as
disposi^oes em contrario.

Salgadinho/PB, 03 de agosto de 2021.

/

Prefeito Constitucional
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