
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS 

GABINETE DO PREFEITO 
 

 
LEI MUNICIPAL N°277/2012,  DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012. 

DISPÕE SOBRE A REFORMULAÇÃO 

DA LEI MUNICIPAL Nº 047/01 DE 20 

DE ABRIL DE 1998, QUE VERSA 

SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIENTO 

RURAL SUSTENTÁVEL. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, 

ESTADO DA PARAÍBA; 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei.  

Art. 1º - Fica reformulado o CMDRS (Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável) de Caraúbas, como órgão deliberativo, 

consultivo, articulador, autônomo e fiscalizador das ações governamentais e não 

governamentais da política de desenvolvimento rural do município, em 

observância as diretrizes e atribuições fixadas pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável – CONDRAF, de acordo com a Resolução nº48 

de 16 de setembro de 2004. 

Parágrafo Único – O CMDRS. (Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável) é uma instância municipal de gerir as ações e os recursos que 

sejam provenientes de convênios e ou programas entre os poderes municipal, 

estadual e federal, os quais atentem para o desenvolvimento sócio-econômico do 

meio rural, atendendo reinvindicações aspiradas pelas comunidades rurais; 

 

 

 

 



DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO 

 

Art. 2º - Compete ao CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável), 

I – Formular políticas agropecuárias, fixando prioridades para a 

execução das ações, captações e aplicações de recursos; 

II – Participar do processo decisório de aplicação das políticas públicas 

para o desenvolvimento rural sustentável, segurança alimentar e a defesa do meio 

ambiente; 

III – Elaborar o PMDRS (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável), propor a inclusão destas propostas no Plano Plurianual (PPA), na Lei 

de Diretrizes Orçamentária (LDO) e no Orçamento Municipal (LOA) 

acompanhando a movimentação financeira e destino dos recursos; 

IV – Participar e propor critérios na programação e execução financeira 

e orçamentária do município no Setor Rural, acompanhando a movimentação e o 

destino dos recursos; 

V – Participar da elaboração, acompanhar a execução e avaliar os 

resultados dos planos, programas e projetos destinados ao setor rural; 

VI – Sugerir ao Executivo Municipal e aos órgãos e Entidades Públicas e 

Privadas que atuam no município, ações que contribuam para o aumento da 

produção da agropecuária e para a geração de emprego e renda no meio rural; 

VII – Sugerir políticas e diretrizes as ações do Executivo Municipal no 

que concerne a produção, a preservação do meio ambiente, ao fomento 

agropecuário e organização dos agricultores e a regularidade do abastecimento 

alimentar do município; 

VIII – Assegurar a participação efetiva dos segmentos promotores e 

beneficiários das atividades agropecuárias para o desenvolvimento rural; 

IX – Acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços prestados a população 

pelos órgãos e entidades públicas integrantes do setor rural; 

X – Promover articulações e compatibilizações entre as políticas 

Municipal, Estadual e Federal; e, 

XI – Articular-se com os CMDRS (Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável) dos municípios vizinhos, visando à 

construção de planos territoriais de desenvolvimento rural sustentável; 



DA SEDE E FORO 

Art. 3º - O CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável), tem Foro e Sede no Município de Caraúbas – Estado da Paraíba. 

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

Art. 4° - A composição do CMDRS (Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável) será de no mínimo 50% (cinquenta por 

cento) da sociedade civil organizada que representem à agricultura familiar, e que, 

no máximo 50% (cinquenta por cento) das vagas sejam ocupadas por 

representantes do poder público (Executivo e Legislativo) e entidades ligadas ao 

desenvolvimento rural; 

Art. 5º - Integram o CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável) 

I – Um representante do poder Legislativo Municipal; 

II – Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do 

Município; 

III – Um representante da EMATER/PARAÍBA; 

IV – Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura; 

V – Um representante de cada Associação Rural do Município de 

Caraúbas, legalmente constituída, em número de no máximo 10 (dez) Associações; 

VI – Um representante das igrejas. 

§ 1º - Os membros do CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável) de Caraúbas após serem indicados ou votados serão nomeados 

pelo Prefeito Municipal através de portaria, e cada membro terá um suplente da 

mesma representatividade. 

§ 2º - Os conselheiros titulares e suplentes deverão ser indicados pela 

entidade que representam e esta deverão enviar a secretaria do CMDRS, em data 

previamente acordada cópia da ata da reunião em que ficou deliberada a indicação, 

no caso das associações, quanto aos órgãos e entidades a indicação será através de 

oficio. 

Art. 6º - A função de membro do CMDRS (Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável) é considerada de interesse público relevante, 

e não será remunerada; 



Art. 7º - O CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável) de Caraúbas elaborará seu regimento interno, em sessenta (60) dias 

contados da posse dos membros nomeados para  constituição do Conselho; 

Art. 8º - O mandato dos Membros do Conselho será de dois (2)anos, 

podendo ser prorrogado por igual período da representada; 

Art. 9º - Poder Executivo Municipal, através de seus órgãos e entidades 

da administração direta e indireta, proverá as condições necessárias para o 

Conselho cumprir suas atribuições. 

Art. 10º - A gestão do conselho será por meio de uma diretoria, 

composta por um Presidente, um Vice-presidente e dois Secretários com mandato 

de dois (02) anos, e ainda um Conselho Fiscal composto por três (03) conselheiros. 

§ 1º - Os cargos de gestão do conselho serão eleitos por maioria 

simples, desde que estejam no mínimo 2/3 dos conselheiros titulares. 

§ 2º - Os membros que compõem cada gestão poderão ser reeleitos por 

uma única vez, dede que respeitadas às determinações do parágrafo anterior. 

 

Art. 11º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Caraúbas – PB, em 30 de novembro 

de 2012.  

 

 

Severino Virgínio da Silva 
Prefeito Municipal 

 

 

 


