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LEItUUCIPI1 NQ 168/97 

Dispe sobre a criago do Cons-

Iho Municipal de Desenvo1vr± 

Rural - CMDR, e d outras prcr.'i 

dncias. 

• 	0 Prefeito Municipal de Santa Maria das Barreiras, 

Esiado do Par, faz saber cue a Cara Municipal aprovou e 1e a 
ciona a seinte Lei: 

CApTTJ1O I 

Das Pinalidades e Diretrizes Gerais 

Art, I- Pica criado o Cone1ho Municipal de Dese 

volvirnento Rural - OLU)R, que ten por objetivo, consultar, orientar 

e fomentar o desenvolviiiento Econ6xnico e Social junto Secretari. 

Municipal de Agricu?tura 

Art 2- Ao Conseiho Municipal de Desenvolvinento' 

Rural compete: 

I- Pronovel' o entrosaruiento das atividados desenvo 

vidas pela Secretaria Municipal de Agricultura, corn rgaos e ent 

dades piIblicas voltadas para 0 desenvolvirnento rural do fl1UflC1On 

II- Apreciar o Plano Municipal de DesenvolvimentoT 

'Rural - PIiDR, e eitir parecr conclusivo a.tes -t;sndo a sue. viabil 

, ace tcnco-finsncea, a legitl.Lldade d,-,.s açoes popostas em re-

laçao as deln2ndas forniuladas pelos agricultores, e recomendando 

e::ecuço. 

III- Exercer vigi1ncia sobre as execuçes das 

çes previstas no P!!DR 

IV- Sugerir a Secretaria Municipal de Agicult', 

e a orgaos e entidades piiblicas e privadas que atuam no municio, 

"es que contribuarn para o aumento da produço agropecuria e pa- 

a geraço de empreo e renda no nejo rural. 

V- Suer±r pollticas e d±re.trizes & açes do Se - 

'r Municipal de ATicultura no que concerne a produçao, e. ' 
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jreservaco dos aricu1tores e a regularidade do abastecirnento al:1 

nenar do iritirucipio. 

VI- Assegurar a participaçEo efetiva dos seer 

tos Drornotores e bene±'icirios das atividades agropeeurias desen 

volvidas no riunicIpio. 

VII- Pro-mover articulaçZo e conpatiblizaçao en 

tre as polticas municipais e as polticas estaduais e federals vo 

tadas para o desenvolvirnerto rural. 

VIII- Aconipan.har e avaliar a execuço do PIVEDR. 

IX - Diagnosticar em conjunto corn a Secretaria 

MuniciDal de Agriculura as potencialidades do Municpio0 

X - ugerir a Secretaria Municipal de Agricultu-

ra prioridados as aç6es lndispensveis ao desenvolvimonto auto-su 

tentado da coiunidade segundo suas potencialidades. 

CATTtJL0 II 

Da Administraço 

Art. 39_  0 Conceiho Municipal de Desenvolvirnento 

Rural scra composto de 06 (seis) meinbros, efetivos e 04 (quatro) s 

plentes, das exitidades, sendo: 

I- 01 (urn) representante da Prefeitura Municipal 

II- 01 (urn) represntsnte da Empresa de AslstI. 

a T" nica e ExtensEo Rural, corno seu secretrio executivo. 

III- 01 (urn) representante do Sindicato dos Tra-

balhadores Rurais do 11.'unieipio0 

IV - 01 (urn) representante do Sindicato dos Ic-

dutores Rurais do Municpio. 

V - 02 (dois) represent-antes de a;sociaçes de 

i..oul•tores. 

Par6ra2o 1Q = A Prefeii.ura Municipal sera rec 

sentada peló Secretrio Municipal de Agricultura a quern cabe a Pr 

sidncia do Co:se1ho, sendo que o Presidente podera ser substitudo 

-,-or maloria dos rnernbros, caso ocorra divergncias ou impasse de id 

's 	. 
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Pargrafo 2 - Os dernais representantes sero 1± - 

v..emente indicados pelas entidades, e empossados pelo Presidente .dr 

Conseiho, publicando-se a ata repectiva no prazo de 05 (cinco) d. 

Pargrafo 3 9  0 mandato dos representantes dc.s e 
tidades a Que se refere o prra±'o anterior, sera' er de 02 (dois) a- 

nos, podendo ser reconduzido para male wa mandc.to de 02 (dois) ano: 

Par&raio 49 - C Conselho cc reinir ordinarir' 

te a cada 30 (trinta) dias e, extraordinari amen te a qualquer tec 

por convocaço de seu Presidente ou de urn terço de seus membros. 

Pargrafo 5 - As deliberaçes do Conseiho sero 

bornadas por maioria, presentec no mi'nimo 03 (rs) membros, cabenc 

o Presidente se for o caso, o voto de qualidade. 

Parijrafo GQ - Os meinbros do Conselho no fargo 

jus re=- 	de espcie saguna, considerando servico relevan 

prestado ao irranicpio. 

Parrafo 7Q - A Honolorao dos Conseiheiroc do 

Jonselho Municipal de Deserivolvimento Rural, dar-se-a por ate 

Prefeito Municipal. 

Art. 4 9  - 0 Execuivo Municipal, atravs de seus 

rGa6s e entidades da adinistaço direta e indireta, foniecer 

3ondiçes e as inforrnaç63s necesrias para o Conselho MuniciDal d-

Desenvolvimento Thral - CR cumprir as suas atribuiç6es0 

Art, 5 - Compete ao Presidente do Conselho de D 

3envolvimento Rrai: 

I - Dirigir Os trabalhos, orientando os debates e 

onsiderando os votos doe conseiheiros presentes0 

II - Convocar as reunies extraordinrias0 

III - Pixar a pauta doe trabalhos0 

IV 	 . - Submeter apreciaçao do plena'---,,  io os ass-unto:  

e propostas apresentadas Delos conseiheiros. 

V - nitir veto de quaLidade. 

ITT - rnc1anar o resultado da 



ESTADODOPARA 
Prefeitura Municipal de Santa Maria dos Barreiras 

ARM—, 
 

GABINETE DO PREFEITO 

VII - Cuidar para jue seja mantida estrita conr 

rnidade nas decis&es do Conseiho, corn os objetivos do Piano de L: 

senvolvimento Rural e suas diretrizes e prioridadeso 

VIII - Asinar as corresrondncias do Conseiho, 

bern corno as atas das reunies. 

cE]ThTI0 III 

Das Disosiç6es Gerais 

't. 69 - C Coizselho Municia1 de Desenvolvimento 

Rural sera empossado to logo seja publicada a a -ta do dta const 

nos termos da Lei. 

Art. 72 - Na ausncia do Presidente assume o Se- 

etario. 

Art. 89 - 0 Conseiho Municipal de Desenvolvimer 

o Rural tern foro e sede no rurnicpio de Santa Maria das Barreira 

tado do Par. 

Art, 99 - 0 Conselho Municipal de Desenvolvirnen-

to Rural obedecera o seu Regimen-to Interno, pars regularizar o " 

uncionaznento. 

Art. 10 - Esta Lei entrar em vigor na data de 

sua publicaço, ficarido revogadas as disposic6os em contrrio. 

G-abinete do Sr. ceIéntssirno Prefeito Munic 

al de Santa Maria das Barreiras, em 20 de Junho de 1.997. 

DE1ADES C111P0S LOPES SILVA Zex 

)

refeita M13 icipal em 
ercicic. 

eluL 	' -'opes 	i1va 
PREFEI 	M EXECICIQ 


