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 LEI MUNICIPAL N. 1115/2019, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 

 

 

“INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL - CMDR, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA, Prefeito do Município de Guatambu, 

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a 

todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores 

APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei. 

 

Art. 1º - Fica instituído o CONSELHO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL – CMDR, órgão de caráter consultivo, 

deliberativo, com duração por tempo indeterminado. 

 

Art. 2º - Este Conselho tem como objetivos primordiais a definição 

de prioridades, metas e diretrizes voltadas para desenvolvimento do meio 

rural do município, bem como apoio na elaboração e acompanhamento das 

atividades do plano municipal de desenvolvimento rural. 

 

Art. 3º - Ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – 

CMDR compete fundamentalmente: 

I - Propor políticas públicas para o desenvolvimento do meio rural; 

II - Planejar e acompanhar o desenvolvimento do meio rural do 

município; 

III - Apoiar o cooperativismo, o associativismo, a pesquisa, a 

extensão rural, a integração agroindustrial e outras formas de organização 

do produtor e da produção; 

IV - Desenvolver e apoiar ações visando a preservação do meio 

ambiente; 
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V -Incentivar a implantação de equipamentos sociais, visando a 

formação de serviços e lazer no meio rural; 

VI - Participar no planejamento e orientação sobre produção 

agropecuária, organização rural, comercialização, racionalização do uso e 

preservação dos recursos naturais, além de melhoria das condições de vida e 

bem-estar da população rural; 

VII - Colaborar na elaboração, estudo e aplicação de metas, 

projetos, e atividades relacionadas com recursos financeiros e orçamentários 

destinados a agricultura do município; 

VIII - Apoiar e promover o fortalecimento da agricultura familiar e 

da formação de seus sucessores. 

IX - Elaborar seu Regimento Interno e realizar os seus trabalhos, 

observando os seguintes princípios:  

 

               a) realização de reuniões conforme deliberado e estabelecido em 

regimento; 

               b) deliberações por maioria simples;  

               c) registro em Ata e Arquivos adequados de todas as deliberações e 

pareceres e demais trabalhos do Conselho;  

               d) publicidade de suas reuniões e seus trabalhos. 

 

Art. 4º - Com o objetivo de dirigir, organizar e operacionalizar as 

ações voltadas ao desenvolvimento do meio rural, o Conselho constituirá 

uma diretoria composta de: 

I -Presidente; 

II - Vice-presidente; 

III - Secretario; 

IV - Segundo secretário. 

Parágrafo Único – Os membros da diretoria serão escolhidos por 

deliberação do Conselho, através de processo democrático e transparente. 

 

Art. 5º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, será 

constituído de 01 (um) representante efetivo e 01 (um) suplente, indicados 

pelo segmento que representam, dos seguintes órgãos e entidades: 
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I – Representantes do Poder Público: 

a) Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

b) Um representante da Secretaria Municipal de Administração, 

Fazenda e Planejamento; 

c) Um representante da Secretaria Municipal de Educação, 

Esporte, Cultura e Turismo; 

d) Um representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

e) Um representante da Secretaria Municipal de Transportes, 

Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Econômico; 

f) Um representante da Secretaria de Assistência, Habitação e 

Promoção Social; 

 

II – Representantes da Sociedade Civil: 

a) Um representante de Empresas Públicas Estaduais (Epagri e 

Cidasc); 

b) Um representante de Instituições de Ensino e Pesquisa (Udesc e 

UFFS); 

c) Um representante de Cooperativas de Interesse Agropecuário; 

d) Um representante de Instituições Financeiras; 

e) Um representante de Sindicatos de Interesse Agropecuário; 

f) Um representante dos produtores rurais, representando os 

agricultores familiares por comunidade do meio rural;  

§ 1º - A composição do Conselho deverá conter no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) de representantes de agricultores familiares. 

§ 2º - O Conselho deve garantir a participação de mulheres e 

jovens. 

§ 3º - Poderão ter assento no Conselho as entidades e ou 

instituições que surgirão e que sejam de reconhecida importância ao 

desenvolvimento do meio rural, sempre com aprovação em reunião ordinária 

do CMDR e, mediante inclusão por ato próprio do Poder Executivo. 
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§ 4º -  A exclusão e inclusão de entidades será estabelecida em 

regimento próprio, pelos membros do CMDR, em reunião ordinária, com 

maioria simples. 

 

Art. 6º - Os membros efetivos e suplentes do Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Rural, serão nomeados pelo prefeito municipal através 

de Decreto, mediante indicação expressa da entidade representada. 

§ 1º - Os órgãos, entidades ou segmentos mencionados no artigo 

5º, deverão indicar, através de oficio ao prefeito municipal, seu representante 

titular e respectivo suplente que fará parte do Conselho. 

§ 2º - O mandato dos conselheiros será de 02 (dois) anos, sendo 

permitida uma recondução. 

§ 3º - Os membros do Conselho não receberão qualquer tipo de 

remuneração, sendo sua participação no Conselho considerada serviço de 

interesse público relevante. 

§ 4º - Será considerada como existente para fins de participação do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR, a entidade 

regularmente organizada. 

§ 5º A participação dos agricultores familiares se dará na forma e 

disposição das comunidades do meio rural do município. 

 

Art. 7º - Interinamente, até a eleição da primeira diretoria do 

Conselho, o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente exercerá a 

função de presidente do mesmo, convocando e promovendo imediatamente a 

reunião de escolha da diretoria. 

 

Art. 8º - As deliberações do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural, serão tomadas em reuniões ordinárias ou 

extraordinárias, com aprovação da maioria simples dos membros presentes, 

por votos consignados em ata nas seguintes formas: 

I – Parecer, quando se tratar de consulta do chefe do executivo 

municipal; 

II – Recomendação, quando se tratar de opinião e projeto, 

programa ou evento da área; 
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III – Informação, quando se tratar de deliberação que vise 

esclarecer indagações sobre assuntos da Agropecuária; 

IV – Delegação de competência, quando houver visitas a órgãos, 

entidades ou propriedades-modelo, de interesse do município e por este 

autorizado. 

 

Art. 9º - As deliberações do Conselho não vinculam o Executivo 

Municipal, tendo as mesmas a função precípua de auxiliadoras. 

 

Art. 10 – As reuniões ordinárias do Conselho serão bimestrais e as 

extraordinárias convocadas a qualquer tempo pelo presidente do mesmo. 

§ 1º - Considerar-se-á número suficiente para início das reuniões 

em 1ª convocação, a metade mais um dos membros integrantes, e em 2ª 

convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer número de presentes. 

§ 2º - Fica assegurado o direito de voto ao Presidente. No caso de 

empate o Presidente decide com voto de minerva. 

 

Art. 11 – As consultas e informações solicitadas pelo Chefe do 

Executivo Municipal, de que trata o artigo 8º, inciso I, desta Lei, terão como 

prazo máximo para apreciação, 15 (quinze) dias, contados do dia após o 

recebimento do pedido pelo Secretário do Conselho. 

 

Art. 12 – Para efeitos de requerimento, informações e demais atos 

relacionados com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, 

considera-se como sendo sua sede principal, o edifício da Prefeitura 

Municipal de Guatambu/SC. 

 

Art. 13 – O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural poderá 

designar atribuições a seis membros, em forma de comissões para tratar de 

assuntos determinados, para posterior apreciação em plenário. 

 

Art. 14 - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, como 

órgão consultivo e de aconselhamento, estará vinculado à Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 
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Art. 15 – As despesas decorrentes da implementação e execução 

da presente Lei, correrão por contas do orçamento da Secretaria Municipal 

de Agricultura e Meio Ambiente. 

 

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 17 - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial 

a Lei Municipal nº 20/93, de 28 de abril de 1993. 

 

 

Guatambu – SC, 10 de outubro de 2019. 

 

 

                                                       Luiz Clóvis Dal Piva 
                            Prefeito Municipal 


