ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA IVIUNICIPAL DE BORBOREMA
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 09.070.400/0001-48
LEI MUNICIPAL N° 350/2021.

Disp6e sobre a reestrutura¢ao do Conselho
Municipal
de
Desenvolvimento
Rural
Sustentavel - CMDRS do Municipio de
BorboremamB, cria o Fundo Municipal para
este fin, revoga as Leis Municipais n° 07/1997 e
n° 029/1998 e df outras providencias.

A PREFEITA CONSTITUCI0NAL D0 MUNICIPI0 DE B0RB0REMA, Estado
da Paraiba, no uso das atribuic6es que lhe sao conferidas pela Lei Organica Municipal,
faz saber que o Poder Legislativo aprovou e ela sanciona a seguinte Lei.

cApiruL0 I
D0 CONSELH0 MUNICIPAL DE DHSENVOLVIRENT0 RURAL
SUSTENTAVEL
Art. 1° - Fica o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustenfavel - CroRS
reestruturado mos termos desta Lei, como 6rgfro dotado de autonomia administrativa,
consultivo, deliberativo, controlador e fiscalizador das ap6es govemamentals (Politicas
Pdblicas, Planos, Programas e Projetos) direcionadas ao desenvolvimento rural
sustentavel do municipio.

Art. 2° -Ao CroRS compete:
I - Participar da construgao do processo de desenvolvimento rural sustenfavel,
assegurando a efetiva e legitima participapao das comunidades rurais na discussao e
elaborapao do Plano Municipal, de forma a que este, em relapao as necessidades dos
agricultores (as) familiares, seja economicamente viavel, politicanente correto,
socialmente j usto e ambientalmente adequado;
11 - Definir os interesses e demandas municipais e regionais, fazendo com que estes
estejan contemplados no planejamento municipal, estadual e federal. Para tanto e
importante construir o Plano Safra Municipal;

Ill - Buscar ampliar a captapfro de recursos para Fundo Municipal de Desenvolvimento
Rural Sustenfavel (FMDRS), e realizar o monitoramento da execngao para seu born uso
e a fiel prestap5o de contas fisica e financeira;

IV - Ter cafater norteador, referenciador e definidor do processo de Desenvolvimento
Rural Sustentavel, sendo, para isso, necessato reconhecimento pelos atores
govemamentais e da sociedade civil organizada, como espa9os legitimos de decis6es ou
formulap6es efetivamente consideradas em tomo das politicas, programas e projetos
relevantes e estrategicos nos diferentes niveis: Federal, Estadual Territorial e Municipal;
V - Contar com processos democfaticos de coordenapao e decisao, de modo a
consolida-los como forums efetivo de gestao social do Desenvolvimento Rural
Sustentavel;
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VI - Acompanhar e avaliar, de forma efetiva e pemanente, a execugfro das ap6es
previstas no Plano Safra Municipal e/ou outros servicos prestados a populapao rural
pelos 6rgaos e entidades pdblicas integrantes do desenvolvimento rural sustenfavel no
municipio;

VII - Propor ao Executivo e ao Legislativo Municipais, bern como aos 6rgaos e
entidades ptiblicas e privadas que atuam no municipio, politicas pdblicas que
contribuam para o aumento da produgao agropecuaria e para gerapao de ocupap6es

produtivas e renda no meio rural;
VIII - Fomular e sugerir politicas pdblicas e diretrizes junto ao poder Executivo e
Legislativo Municipal, para fundamentar ap6es de apoio a prodngao; ao fomento
agropecudrio; a regularidade da prodngao; distribuigao e consumo de alimentos no
Municipio; a preservagao/recuperapao do meio ambiente e a organizagao dos
agricultores (as) familiares, buscando a sun promogao social;
IX - Articular com outros conselhos, 6rgaos e instituig6es que realizam a9des, que
tenham como objetivo a consolidapao da cidadania no meio rural;

X - Articular com os CM)RS dos muhicipios vizinhos visando a construgao de planos
regionais de Desenvolvimento Rural Sustenfavel.

RI -Articular com o Executivo e Legislativo Municipais para a inclusao dos objetivos e
ap6es do Plano Safra Municipal, no Plano Plurianual (PAA), na Lei de Diretrizes
Orgamentdrias (LDO), e na Lei Orgamenthria Anunl (LOA);

XII - Articular com o CEDRS - Couselho Estadunl de Desenvolvimento Rural e
Sustentavel, para que este ap6ie a execngao dos projetos que comp6e o Plano Safra
Municipal;
XIII - Identificar e quantificar as necessidades de qunlificagao profissional no
municipio, articulando-se com o Plano Estadunl de Qualificapao Profissional ou com
outros 6rg5os que tenham a referida competencia;

REV - Promover ag5es que revitalizem os costumes e a cultura local;

XV - Propor politicas ptiblicas municipais na perspectiva do Desenvolvimento
Sustentavel e da conquista plena da cidadania no espago rural;

XVI - Contribuir para a redugao das desigualdades de genero, gerapao, etria,
estimulando a participagao de mulheres, jovens, pescadores, e de outros na construgao
do desenvolvimento rural local;
XVII - Promover articulap6es e compatibilizap5es entre as politicas muhicipais,
estadunis e federais, voltadas para o desenvolvimento rural;

XVIII - Registrar as entidades organizadas e regulamentadas para fins de participapao
no CMDRS;

XIX - Elaborar o Regimento Intemo, para regular o seu funcionamento;
XX - Exercer todas as outras competencias e atribuic6es que lhes forem estabelecidas
em normas complementares;

XXI - Elaborar e aprovar o Plano Anual de Trabalho do Conselho;
XXII - Promover e divulgar os programas e projetos, informando sobre diretrizes,
criterios e procedimentos;
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XIII - Identificar e cadastrar as comunidades a serem beneficiadas com os programas
e projetos, de acordo com criterios plo-estabelecidos;

XIV - Receber, analisar, priorizar e aprovar as propostas de ap6es, programas e
projetos a serem desenvolvidos no meio rural, respeitando os demais tramites e
instancias, inerentes aos Orgaos Apoiadores, para aprovapao definitiva;

XXV - Submeter aos 6rgaos e entidades financiadoras os projetos aprovados pelo
Conselho, para contratapao;
XVI - Assessorar e supervisionar a implantapao e implementagao dos projetos
aprovados no ChAI)RS e a aplicapfro dos recursos junto a Comissao de
Acompanhamento de Projetos e Controle Financeiro, das associap6es comuhithrias,
beneficiarias das Politicas Ptiblicas, Programas e Projetos;

XVII - Informar e esclarecer sobre as diretrizes, criterios, regras e procedimentos
operacionais do Conselho;

XXIII - Acompanhar o processo de liberapao de recurso pelos 6rgaos e entidades
financiadoras, j unto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel;

2exK -Acompanhar a execugao dos projetos aprovados, verificando o desempenho das
Associag6es, o resultado dos subprojetos, bern como orienfa-1as em relapao as

prestag6es de contas dos projetos;

" - Identificar as necessidades de ciedito rural e apoiar a promogao da assistencia
tecnica as comunidades rurais;

XI - Participar dos treinamentos e cursos de capacita9ao promovidos pelos 6rgaos e
entidades financiadoras dos programas e projetos;

XII - Disponibilizar aos 6rgaos e entidades financiadoras as informag6es qunndo
solicitadas;

XIII - Propor reformulapao da Lei do CMDRS, quando for o caso e de acordo com
as normas legais;

-IV - Estimular a participapao de entidades associativas existentes no municipio,
que nao comp6em o Conselho, com direito a voz.

Art. 3° - 0 CMDRS sera formado por representantes de entidades da sociedade civil
organizada que representem, assessorem, estudem e/ou promovam ag6es voltadas para o
apoio e desenvolvimento sustenfavel e solidirio, cidadania e promogao de direitos;
representantes de organizag6es e movimentos da agricultura fandliar; representantes de
6rgaos do poder ptiblico municipal e representante de organizap6es nao govemamentais,
respeitados os dispositivos constante na Resolngao do Conselho Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustenfavel (CEDRS) de n° 105/2019 em seu art. 4°, resultando
na composigfro descrita no artigo seguinte.

Art. 4° -Fafao parte do CNI)RS do muhicipio de Borborema/PB:

1 - Urn representante do Poder Executivo Municipal / Secretaria de Agricultura;

2 - Urn representante do Poder Legislativo Municipal;

3 - Urn representante da EMPAER/PB;
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4 - Representante(s) de Entidades Ptiblicas que atuem no Setor sendo que, somado as
lnstituig5es acima, nao devem exceder 1/3 (urn terco) da composicao total do CMDRS;
5 - Representante(s) de Entidades da Sociedade Civil e de Movimentos Sociais que
atuem no Setor;
6 - Urn representante de Instituig6es Religiosas;
7 - Representante(s) do(s) Sindicato(s) de Classe(s) ligado ao setor agricola, existentes
no Muhicipio.

8 - Representante(s) das Associap6es e Cooperativas Rurais de Agricultores e
Agricultoras Familiares, de Produtores Rurais e demais entidades congeneres.

§ 1° -A cada titular corresponde urn suplente, que substituifa o membro efetivo, em suas
ausencias e/ou impedimentos.
§ 2° - Os conselheiros titulares e suplentes devem ser indicados formalmente, pelas
organizap6es e/ou entidades, em ate 30 dias ap6s a publicapao desta Lei, sendo:
a.

Para Conselheiros Titulares e Suplentes indicado por drgaos e/ou instituic6es, a
indicapao devera ser feita em papel timbrado e assinado pelo responsavel do
6rgfro e/ou institui9ao;

b. Para Conselheiros Titulares e Suplentes indicados por Comunidades ou bairros
rurais onde haja associapao constituida, a escolha devera ser feita em reuniao
especifica para esse fim, buscando a indicapfro priorifaria de mulheres e jovens
rurais, devendo ser lavrada em Ata assinada pelo Presidente da Associapao e
tambem por todos os presentes;
c.

As indicap6es dos conselheiros titulares e suplentes serao encaminhadas ao
Prefeito Municipal, para nomeapao, atraves de Decreto ou Portaria Municipal.

Art. 5° - Os Conselheiros do ChAI)RS elegerao entre seus componentes, das associap6es
e/ou cooperativas, em Assembleia Geral, uma Diretoria com a seguinte composi9ao:
Presidente, Vice Presidente, 1° Secrefario (a) e 2° Secretino (a).

Parfgrafo dnico: Preferencialmente, o cargo de Presidente do CMDRS, sera ocupado
por membro representante das Associag5es e Cooperativas de Agricultura Familiar.
Art. 6° - Caso urn representante do conselho seja desvinculado da entidade e/ou 6rgao

que antes participasse, este perdefa automaticamente a sua representapao, devendo para
tal a entidade e/ou 6rgao indicar outro para substitui-1o. Salvo o cargo de Presidente que
o vice Presidente eleito assumifa automaticamente o cargo. Na ausencia ou
impedimento deste, devefa ser realizada uma nova eleigao para preencher a vaga ate o
t6rmino do mandato.
Art. 70 - 0 mandato dos membros do Couselho 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 pdblicos. Ap6s o 2° mandato, devera haver
renovapfro de pelo memos 50% dos membros da diretoria, nao podendo, todavia os
membros ocuparem o mesmo cargo.

Av. Gov. Pedro Moreno Gondim - Centro - Borborema-PB

BE6TRRBM6,RPEfa
De maos dadas com o futuro!

E(83) 3360-1010
E-mail: pmborborema@hotmail.com

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
GABINETE DA PREFEITA
CNPJ 09.070.400/0001 -48
Art. 8° - 0 Executivo Municipal, atraves dos seus 6rgaos e entidades da administrapao
direta e indireta, fomecefa as condi95es e as informap5es necessarias para o CroRS
cunprir suas atribuic6es.

Art. 9° - 0 CroRS elaborafa o seu Regimento Intemo, para regular o seu
funcionamento, dentre o prazo de ate 30 dias, ap6s a nomeagao dos/as Conselheiros/as.

Art. 10 - 0 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentavel de
Borborema/PB tefa como Sede a Secretaria Municipal de Agricultura, ou outro local por
ela designada, onde se dafa a arquivo permanente de toda documentapao e dados
atinentes as atividades do Conselho.

cApiruLO H
D0 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTHNTAVEL
Art. 11 - Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustenthvel

(FMDRS), iustrumento de captapao, repasse e aplicapao de recursos destinados a
propiciar suporte financeiro para a implantapao, manutengao e desenvolvimento de
planos, programas, projetos e ap6es voltadas ao desenvolvimento rural sustenfavel
vinculado a Secretaria Municipal de Agricultura.
Art. 12 - Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustenfavel serao
aplicados:

I - Na formulapao e execngao de Plano Safra Municipal, construido anunlmente,
lancado em julho e avaliado em junho do ano subsequente, voltado ao fortalecimento da
produgao agropecudria, em bases de transicao agroecol6gica, em perspectiva inclusiva,
com atengao especial a mulher e jovens rurais e as familias em situngao de pobreza
extrema;
11 - No fomento as atividades produtivas de Unidades de Beneficiamento
Agroindustriais Familiares e/ou Associativas, visando a gerapao de empregos, o
aumento de renda para familias agricultoras e produtores rurais;
IH - No Apoio ao fortalecimento de bens e servigos pbblicos relacionados ao
Desenvolvimento Rural;

IV - No Incentivo a dinamizapao e diversificapao das atividades do Conselho e de
formapao de seus Conselheiros;
V -No fomento da Politica Municipal de Desenvolvimento Rural Sustenfavel;

VI - Para custeio de despesas administrativas.
Art. 13 - Cabefa ao ChAI)RS indicar sobre o uso e utilizapao dos Recursos do Fundo
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel.

§ 1° -Dependera de deliberapao expressa do CMDRS, a autorizagao para aplicagao de
recursos do Fundo.

§2° - i vedada a utilizagao dos recursos financeiros do FM)RS em despesas com
pagamento de pessoal, a qualquer titulo.
§3° - Os recursos do Fundo serao consignados no ongamento do Municipio.
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Art. 14 - Constituem Fontes de recursos do Fundo Municipal do Desenvolvimento
Rural Sustenfavel :
I - Dotagao Ongamenfaria pr6pria e as verbas adicionais estabelecidas no decorrer de
cada exercicio;

H - Recursos financeiros oriundos do Govemo Federal, Estadunl e 6rgaos Phblicos ou
privados recebidos diretamente ou por meio de convenios;
Ill - Recursos financeiros oriundos de organismos intemacionais de cooperapao,
recebidos diretamente ou por meio de convenios;
IV - Aporte de capital decorrente de realizapao de operap6es de credito em instituig6es
financeiras oficiais, quando previanlente autorizada em Lei especifica;
V - Rendas provenientes de aplicapao de seus recursos no mercado de capitais com

pievia autorizapao do Conselho com retomo exclusivo para o programa em atividade;
VI - Recursos financeiros disponibilizados por linhas de cieditos em bancos que
venham a fimar convenio com o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustenfavel;
VH - Recursos obtidos com Municipalizapao do Imposto Territorial Rural (ITR);
Vm - Doag6es de pessoas fisicas e juridicas, contribuig6es, transferfencias de entidades
nacionais, intemacionais, govemamentais e nao govemamentais;

K - Recursos oriundos das prestap6es de servigos no ambito da Agricultura, Peculria,
Meio Ambiente e Recursos Hidricos pelo Municipio;
X - Recursos obtidos atrav6s de recursos repatriados de programas fiscais e da aplicapao
de multas diversas em favor do Municipio, em sua totalidade ou parcial;

XI - Recursos obtidos atraves da realizapao de servicos em propriedades particulares
com uso das maquinas do Municipio;

XH - Outros recursos de qualquer origem, concedidos ou transferidos, conforme o
estabelecido em Lei.
§ 10 - Os saldos financeiros do FMDRS, verificados no final de cada exercicio, serao
automaticamente transferidos para o exercicio seguinte.

§ 2° - As receitas descritas neste artigo serao recolhidas obrigatoriamente em conta
especifica a ser aberta e mantida em agencia bancaria do Municipio de preferencia.

Art. 15 - Sao atribuic6es do CMDRS, em relapao ao Fundo Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustenfavel :

I - Construir e implementar o Plano Safra Municipal;
11 -Receber, analisar e deliberar sobre projetos apresentados ao CMDRS;

Ill -Propor e deliberar projetos a serem executados com recursos do Fundo;
IV - Estabelecer parametros e diretrizes para a aplicapao dos recursos do Fundo;

V - Acompanhar e avaliar a execugao, o desempenho e os resultados da aplicapao dos
recursos financeiros do Fundo;

VI - Avaliar a prestapao de contas dos recursos do Fundo;
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VII - Solicitar, a qualquer tempo e a seu criterio, as infoma96es necessarias ao
acompanhamento, controle e avaliapao das atividades a cargo do Fundo;

Vm - 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 e/ou contratos a serem firmados
com recursos do Fundo;

X - Publicar no 6rgao Oficial do Municipio as resolug6es do CM)RS referentes ao
Fundo.

Art. 16 -As despesas decorrentes da aplicapao desta Lei no exercicio em curso correfao

por conta de dotapao consignada no Oxpamento do Municipio, ficando o Chefe do Poder
Executivo autorizado, se necessino, a proceder a suplementapao de recursos e a
abertura de Cr6ditos Especiais.

CAPITUL0 Ill
DISPOSITIVOS GERAIS
Art. 17 - 0 foro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustenfavel de
Borborema/PB e o da cidade de BananeirasffB.
Art. 18 - Revogam-se as Leis que tratan da instituicao de outros conselhos e fundos
correlatos.

Art. 19 - Esta Lei entrafa em vigor na data de sun publicagao, ficando revogadas as
disposi¢6es em contrario.

Gabinete da Prefeita Constitucional de Borborema/PB, em 23 de agosto de 2021.

Gilene Candido da Silva Leite Cardoso
Prefeita Constituci onal
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