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Estado de Pernambuco

PREFEITUK4 MUNTCIPAL DE VERTENTE DO LERIO

EMENTÁ: Dispõe sohre a instituição do
(ktwelho MmiciPal de

De s envo lvime nl o Ru ral Sus Íe n t r:'- e I

CMDRS, e dá outms Providência-t.

A Câmara Municipal de vertente do lrrio, oo uso de suas aribuições legais,

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Aú. 1" - Fica o Poder Execuüvo autorizado a instituir o Conselho Municipal de

Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS, de caráter consultivo e orientativo e de

funcionamento permatrente.

^ÍL2"- 
Ao CMDRS compete:

I - Promover o entrosamento enúe as atiüdades desenvolüdas pelo Exccutivo
Municipal e órgãos e entidades públicas e privadas voltadas para o
desenvolümento nral do Municipio;

Il - Apreciar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - PMDRS,
e emitir parecer conclusivo atestando a sua úabilidade técnico-financeir4 a
legitimidade das ações propostas em relação às demandas formuladas pelos
agricultores, e recomendando a sua execução;

III - Exercer ügilância sobre as execuções das ações preüstas no PMDRS;
IV - Sugeú ao Executivo Municipal e aos órgãos e entidades públicas e privadas

que atuaÍn no municipio ações que contribuam para o i mento da produção
agropecuária e para a geração de emprego e renda no meio rural;

V - Sugerir políticas e diretrizes às ações do Executivo Municipal no que conceme
a produção, à preservação do meio-ambiente, ao fomento agropecuário e a
organização dos agricultores e a regularidade do abastecimento alirnentar do
município;

M - Assegurar a participação efetiva dos segmentos promotores e beneficiários
das atiüdades agropecuárias desenvolüdas no municipio;

VII - Promover articulações e compatibilizações entre as politicas municipais e as
políticas estaduais e federais voltadas para o desenvolümerüo rural.

VlIl - Acompanhar e avaliar a execução do PlllDRS.

Art. 3"- O CMDRS tem foro e sede no Município de Vertente do Lério

ÀrL 4'- O mandato dos Membros do CMDRS sení de 2 (dois) anos, podendo ser
prorrogado por igual periodo, e o seu exercício sení e sem ônus para os cofres públicos, sendo
considerado o serviço relevante prestado ao município.
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Art. 5" - Integlam o CMDRS:

I - Um representante da Prefeitura;
il- Um representante da Câmara;
lll - Um representante da entidade Íinanceira;
lV - Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
V - Um representante da lgreja e

VI - representantes de agricultores familiares indicados por suas eatidades
representativas.

§ Unico - Os membros do CMDRS serão designados pelo Prefeito Municipal
mediante indicação dos tihrlares dos órgãos e entidades representados.

Art 6" - O Executivo Mrmicipal, através de seus ôrgãos e entidades da
adminisl'ação direta e indireta" fomecerá as condições e as informações necessárias para o
CMDR§ cumpú as atribúções.

ArL 7 - O CMDRS elaborací o seu Regimento lntemo. para regular o seu
frncionamento

Art. E" - Esta Lei entrará em ügor na data de sua publicação, ficando
rwogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 06 de julho de 2001.

di de
#PREFEITO#

lo
l///,h' I D?L

Frà'í(a Salé-),/


