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GABINHTE D0 PREFFjlTO

LEI N° 697/2021
Boa Vista -PB, 23 de novembro de 2021

'`        DISPOE     S0BRE     A     REESTRUTURACAO     DO
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
RURAL     SUSTENTAVEL    -     CMDRS     DE     BOA
VISTA/pB,    CRIADO    PELA    LEI    NO    33Oreoo8    E
ALTERADO  PELA  LEI  N°  624/2019  E  DA  OUTRAS
PROVIDENCIAS.

0 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPI0 DE BOA VISTA, ESTADO DA
PARAIBA,  fapo  saber  que  a  Camara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  Eu  sanciono  a
seguinte Lei.

CAPITULO I
DA FINALIDADE

Art.  1° - Fica criado o  Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural  Sustentavel de
Boa   Vista   -   com   a   finalidade   de   assessorar   o   Govemo   Municipal   na   deliberapao,
normatiza9ao,    acompanhamento   e   avaliapao    da   politica   agropecudria   do   Muhicipio,
competindo-lhe especialmente :

I - Planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar a politica de agropecu6ria a ulvel municipal;
11  -  Deliberar  sobre  os  servi9os  e  ap6es  da  agropecuina  do  Municipio,  dando  enfase  ao
fomento  da  prodngao  agropecuaria,  a  organizapao  do  abastecimento  alimentar,  o  fixar  do
homem no campo, fiscalizapao dos produtos agropecudrios e a vigilancia do rebanho;
Ill  -  Estabelecer  nomas  e  diretrizes  para  implantagao  e  acompanhamento  da  politica
administrapao,   capacitagao   e   desenvolvimento   de   recursos   humanos   e   do   sistema
informap6es,  com  o  objetivo  de  melhorar  a  prestapao  dos  servigos  de  agropecuina  aos
produtores;
IV - Adotar e  sugerir providencias para a melhoria da eficiencia dos servigos e atendimento
aos produtores;
V - Levantar dados estatisticos com finalidade de oxpar e avaliar a politica agropecuaria do
Municipio;
VI - Fiscalizar e controlar a aplicapao de recursos destinados a agropecudria do Munic{pio;
VII - Fiscalizar os 6rgaos prestadores de servicos componentes do sistema no nivel municipal,
principalmente  quando  a  priorizapao   dos  problemas  de  agropecuaria,   resolutividade  dos
problemas, desempenho e aplicapao de recursos;
VIII - Adotar medidas que visem racionalizar as diversas estruturas componentes do sistema
visando evitar a pulverizapao de recursos e duplicidade de ap6es;
IX - Sugerir a criapao e extingao de servi9os e/ou
X  -  Elaborar  projetos  e  planos  sobre  as  ativida
pecudria  e  outros  setores  para  encaininhamento  a
execapao;

a  serem  desenvolvidas  na  agricultura,
cutivo  municipal,  objetivando  sua
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XI - Incentivar a pesquisa e a diversificapao de culturas;
XII - Incentivar a implantapao agroindustrial no municipio;
XIII - Incentivar a melhoria gen6tica dos rebanhos do municipio;
XIV - Incentivar a prodngao de forma associativa;
XV  - Analisar,  opinar e  sugerir solug6es  sobre  quaisquer assuntos  ligados ao  setor,  que  lhe
forem encaminhados por outros 6rgaos govemamentais ou entidades legalmente constituidas.
XVI   -   Participar   da   construgao   do   processo   de   desenvolvimento   rural   sustentavel,
assegurando   a   efetiva   e   legitima  participapao   das   comunidades   rurais   na  discussao   e
elaborapao  do   Plano   Municipal,   de  foma  a  que  este,   em  relagao   ds  necessidades  dos
agricultores  (as)  familiares,  seja economicamente  viavel,  politicanente  correto,  socialmente
justo e ambientalmente adequado;
XVII  -  Defmir  os  interesses  e  demandas  municipais  e  regionais,  fazendo  com  que  estes
estejam contemplados no planejamento municipal, estadual e federal. Para tanto e importante
construir o Plano Safra Municipal;
XVIII - Buscar ampliar  a captagao  de recursos para Fundo  Municipal  de  Desenvolvimento
Rural   Sustentavel  (FMDRS),  o  monitoramento  da  execucao  para  seu  born  uso  e  a  fiel
prestapao de contas fisica e financeira;
XIX - Ter cariter norteador, referenciador e definidor do processo de Desenvolvimento Rural
Sustentavel,  sendo,  para  isso,  necessario  reconhecimento  pelos  atores  govemamentais  e  da
sociedade civil organizada, como espagos legitimos de decis5es ou formulap5es efetivamente
consideradas  em  tomo  das  politicas,  programas  e  projetos  relevantes  e  estrat6gicos  nos
diferentes niveis: Federal, Estadual TeITitorial e Municipal;
XX - Contar com processos democfaticos de coordenapao e decisao, de modo a consolida-los
como foruns efetivo de gestao social do Desenvolvimento Rural Sustentavel;
XXI - Acompanhar e avaliar, de forma efetiva e permanente, a execngao das ap5es previstas
no  Plano  Safra  Municipal  e/ou  outros  servicos  prestados  a populapao  rural  pelos  6rgaos  e
entidades pbblicas integrantes do desenvolvimento rural sustentavel no municipio;
XXII - Propor ao Executivo e ao Legislativo Municipais, ben como aos 6rgaos e entidades
ptiblicas  e  privadas  que  atuam  no  municipio,  politicas  ptiblicas  que  contribuain  para  o
aumento da producao agropecudria e para gerapao de ocupag6es produtivas e renda no meio
rural;
XXIII  -  Formular  e  sugerir  politicas  pdblicas  e  diretrizes  junto  aos  poderes  Executivo  e
Legislativo Municipal para fundamentar ap6es de apoio a producao; ao fomento agropecudrio;
a regularidade da produ9ao; distribuigao e consumo de alimentos no Municipio; a preservapao
/ recuperagao do meio ambiente e a organizagao dos agricultores (as) familiares, buscando a
sun promogao social;
XXIV - Articular com outros conselhos, 6rgaos e instituic6es que realizam apses, que tenham
como objetivo a cousolidapao da cidadania no meio rural;
XV - Articular com os CMDRS dos municipios vizinhos visando a constrapao de planos
regionais de Desenvolvimento Rural Sustentavel..
XXVI -Articular com o Executivo e Legislativo Municipais para a inclusao dos objetivos e
ap6es   do   Plano   Safra   Municipal   no   PIG
Oxpamentdrias (LDO), e na Lei Orgamentaria
XXVII - Articular com o CEDRS para que est
Plano Safra Municipal;

Plurianual   (PAA),   na   Lei   de   Diretrizes
ual (LOA);

a execngao dos projetos que comp6e o
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XXVIII - Identificar e quantificar as necessidades de qualificagao profissional no munic{pio
articulando-se com o Plano Estadual de Qualificapao Profissional ou com outros 6rgaos com a
referida competencia;
XXIX -Promover ap6es que revitalizem os costumes e a cultura local;
XXX - Propor politicas pdblicas municipais na perspectiva do Desenvolvimento Sustenfavel e
da conquista plena da cidadania no espapo rural;
XXXI - Contribuir para a reducao das desigualdades de genero, gerapao, etnia, estimulando a
participapao  de  mulheres,  j'`ovens,  pescadores,  quilombolas  e  de  outros  na  constrapao  do
desenvolvimento rural local ;
XXXII - Promover articulap6es e compatibilizap5es entre as politicas municipais, estaduais e
federais, voltadas para o desenvolvimento rural;
XXXIII  -   Contar   com  processos   democraticos   de   coordenapao   e   decisao,   de   modo   a
consolida-los como forums efetivos de gestao social do desenvolvimento rural sustentavel;
XXXIV - Registrar as entidades organizadas  e regulanentadas para fins  de participapao no
CMDRS;
XXXV -Elaborar o Regimento Intemo, para regular o seu funcionamento;
XXXVI - Exercer todas as outras competencias e atribuic6es que lhes forem estabelecidas em
nomas complementares ;
XXVII -Elaborar e aprovar o Plano Anunl de Trabalho do Conselho;
XXVIII  -  Promover  e  divulgar  os  programas  e  projetos,  informando  sobre  diretrizes,
criterios e procedimentos;
XXIX - Identificar e cadastrar as comunidades a serem beneficiadas com os programas e
projetos, de acordo com criterios pre-estabelecidos;
LX -  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;
LXI - Submeter aos 6rgaos  e entidades financiadoras os projetos  aprovados pelo  Conselho,
para contratapao ;
LXII - Assessorar e supervisionar a implantapao e implementapao dos projetos aprovados no
CMDRS  e  a  aplicapao  dos  recursos junto  a  Comissao  de  Acompanhamento  de  Projetos  e
Controle   Financeiro,   das   associag6es   comunitarias,   beneficidrias   das   Politicas   Pbblicas,
Programas e Projetos;
XLIII   -   Informar   e   esclarecer   sobre   as   diretrizes,   crit6rios,   regras   e   procedimentos
operacionais do Conselho;
XLIV   -   Acompanhar   o   processo   de   liberagao   de   recurso   pelos   6rgaos   e   entidades
financiadoras, junto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel;
XLV  -  Acompanhar  a  execugao  dos  projetos  aprovados,  verificando  o  desempenho  das
Associap6es, o resultado  dos subprojetos, bern como orienta-las em relapao ds prestap6es de
contas dos projetos;
XLVI - Identificar as necessidades de cr6dito rural e apoiar a promocao da assistencia t6cnica
ds comunidades rurais;
XLVII  -  Participar  dos  treinamentos  e  cursos  de  capacitaga
entidades fmanciadoras dos progranas e projetos;
XLVIII   -   Disponibilizar   aos   6rgaos   e   entidades   financiad
solicitadas;
XLIX -  Propor  reformulapao  da  Lei  do  CMDRS,  quando
nomas legais;

promovidos  pelos  6rgaos  e

ras   as   informap6es   quando

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

CApiTULO 11
DA COMPOSICAO DO CONSELH0

Art.  2°  -  0  Conselho  Municipal  criado  nesta  Lei  sera  coustituido  paritariamente  por
representantes de entidades da sociedade civil organizada e ptiblico beneficialo das ap6es na
agropecudria.

§  1°  -  Sao  membros  do  conselho  que trata este Artigo,  representap6es  dos  seguintes
6rgaos e Entidades:

I.           Prefeitura Municipal de Boa vista;
11.          Centro de vivencias Geoparque do cariri do sitio Bravo;
Ill.        Associapao dos Agricultores e Agricultoras Familiares do calu6te;
IV.        Associapao dos pequenos produtores do sitio Rogado do Mato;
V.         APROLVISTA -Associapao dos produtores de Leite de Boa vista;
VI.        Camara Municipal de vereadores do Municipio de Boa vista;
VII.      EMPAER (Escrit6rio Local de Boa vista);
VIII.     Secretaria de Assistencia social e desenvolvimento Humano do Municipio;
IX.        Secretaria de servi9os Rurais do Municipio;
X.          Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de

Boa Vista;
XI.        Igreja cat6licade Boavista;
XII.      Igrejas Evangelicas de Boa vista;
XIII.     Associapao dos Agrioultores do Assentamento Jose Jovem do sitio Jut;
XIV.     Associapao dos Pequenos Agricultores do Assentamento Ant6nio Paulo - Sitio

Malhada;
XV.      SINTRAF -Sindicato da Agricultura Falniliar;
XVI.    Cooperativa As cabritas;
XVII.   ACQSR - Associapao Comunitata Os Quilombolas de Santa Rosa, Boa Vista;
XVIII. ACAPRIVISTA -Associapao dos Caprinocultores de Boa Vista;
XIX.    APROLFI -Associagao dos produtores Rurais da Fazenda Inocencio;
X.      Secretariade satde de Boavista;
XXI.     Secretaria de Educapao, Cultura e Turismo de Boa vista.

§ 20 - Sera indicado urn suplente por 6rgao ou entidade, para representar cada membro
do couselho, substituindo-os nas eventuais ausencias e impedimentos.

§  3° - A nomeapao dos membros efetivos e suplentes sera feita por Portaria do Prefeito
com prazo de 02 (dois) anos, podendo ser reconddzidos por igual periodo.

§ 4° - As decis6es do conselho serao aprovadas por maioria simples dos seus membros
presentes as reuni6es, cabendo ao Presidente o voto de Minerva, e

§ 50 - Os representantes e suplentes do conselho serao indica
nomeapao do Prefeito Municipal.

Art. 30 - Nao cabe nenhum tipo de remuneragao aos memb

caso de empate.

r suas entidades, para
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CAPITULO Ill
D0 FUND0 MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT0 RURAL -. FMDR

Art.  4°  -  Fica criado  o  Fundo  Municipal  de  Desenvolvimento  Rural  do  Municipio  de
Boa Vista,  destinado  a  financiar  e  a incentivar programas  especiais  de  apoio  ds  atividades
agropecu6rias  e  projetos   d?   infraestrutura  na  area  rural,   desenvolvidas  no   territorio   do
municipio, sendo regido por esta lei, tendo como recursos:

I - os aprovados em lei municipal, constantes do oxpamento;

11 - os recebidos de entidades ou empresas privadas em doapao;

Ill - os auxilios e subveng6es especificas concedidas por 6rgaos pdblicos;

IV - os provenientes do pagamento de empr6stimos concedidos;

V - os rendimentos de aplicapao de capitais;

VI - os provimentos de financiamentos obtidos em instituic6es bancdrias oficiais ou privadas;

VII - fundos eventuais.

Art. 50 - 0 FMDR podera fimar convenios com 6rgaos govemamentais com finalidade
de   repassar   financiamentos   destinados   a   investinentos   nas   areas   abrangidas   pela   sua
finalidade.

Art.  6°  -  0  FMDR financiard empreendimentos  realizados  atrav6s  das  associap6es  de
produtores,   bern  como  pequenos  produtores   individualmente,   sendo   que  os  pedidos   de
financiamento  deverao  estar  acompanhados  de  projetos  elaborados  pela  equipe  tecnica  da
Secretaria Municipal  de  Agricultura,  pelo  Escrit6rio  Municipal  da Empaer,  por empresa de
planejamento   agropecualio   ou   pela   equipe   tecnica   das   cooperativas   estabelecidas   no
municipio.

Art.  7° -  Os financiamentos serfro  deferidos ap6s aprovapao do projeto pelo  Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel e Soliddrio.

Art. 80 -No planejamento das ap6es do FMDR, sao observadas as seguintes diretrizes:

I  -  os  programas  prioritalios  dever5o  atender  ds  necessidades  permanentes  da  agricultura  e
pecualia do municipio;

11  -  os  progranas  atenderao,  gradualmente,  as  propriedades  com  maiores  necessidades  de
melhoria da produtividade e economia no setor;

Ill  -  o  volume  de  recursos  aplicados  e  as  condic6es  de  pagamento  serao  estabelecidos  em
fung5o das areas beneficiadas.

§ 1° Os programas de projetos defmidos n;s termos deste artigo serao oficializados por
decreto do Executivo.

§2°  A  fiscalizapao  das  ap6es  do  FhAI)R  sera  exercida
Desenvolvimento Rural  Sustentavel e  Solidirio  e pelo  sistema
Executivo,  sem  prejuizo  do  controle  exercido  pela  Camara  de
Tribunal de Contas do Estado.

elo  Conselho  Municipal  de
e  controle intemo  do Poder

adores  com  aux{lio  do
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Art.  9°  -  0  FMDR  6  administrado  por  urn  Conselho  de  Administragao  com  funcao
normativa e deliberativa, assim constituido :

I - Secretario Municipal de Agricultura;

11 - Secretalio Municipal de Finan9as;

Ill  -  Tres  representantes  do  Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentavel  e
Solidalio, designados por sev presidente.

§1°  A  presidencia  do  Conselho  de  Administrapao  cabefa  ao  Secretdrio  Municipal  de
Agricultura e no seu impedimento, ao Secret6rio de Finangas.

§2° Os membros titulares do Conselho de Administrapao indicarao os seus suplentes que
os substituirao nos seus impedimentos.

§3°  0  mandato  dos  membros  do  Conselho  de  Administragao  6  de  2  (dois)  anos,
permitida a sua recondugao por igual periodo, com exce9ao dos membros que exercerem as
fung6es phblicas mencionadas mos incisos I e 11, do presente artigo.

§4° 0 mandato dos conselheiros 6 exercido de forma gratuita e considerado de relevante
servico prestado ao municipio.

Art.   10   -   A   Secretaria  Municipal   de   Finangas   mantefa  os   controles   contabeis   e
financeiros de movimentapao dos recursos do fundo, obedecido ao previsto neste capitulo, e
fara a tomada de conta dos recursos aplicados, com o apoio da contabilidade municipal.

§1°  Os  recursos  do  FMDR  serdo  depositados  em  conta  especial,  em  estabelecimento
oficial de cr6dito, e integram o orgamento da Secretaria Municipal de Agricultura.

§2° Obedecida a programapfro financeira previamente aprovada, o excesso de caixa see
aplicado no mercado de capitais, atraves de banco oficial.

Art.  11  -  Os  financiamentos  a  conta  do  FMDR  serao  autorizados  pelo  Conselho  de
Administrapao, levando em consideragao a instru9ao do expediente quarto:

I - a capacidade de pagamento de cada beneficio;

11  -  os  estudos  relativos  aos  projetos  elaborados  para  cada  financiamento  pela  Secretaria
Municipal de Agricultura.

Paragrafo  `inico.  A  liberagao  dos  recursos  sera feita a vista da assinatura do  contrato,
contendo   clausulas   que   atendem  ao  disposto  nos  artigos   seguintes   e  demais   condig6es
pertinentes que forem estabelecidas na regulanentapao deste capitulo.

Art.  12  -  0  valor do  financiamento  sera convertido  em produto  equivalente ao preco
minimo fixado pelo competente 6rgao federal para o Estado da Paralba.

Art.13 -0 produto a ser escolhido como base de pre¢o, conforme o disposto no art.  12
desta  lei,  ben  como  a  forma  de  amortizagao  dos  financiamentos  obtidos  com  recursos  do
FMDR, sao estabelecidos atraves de decreto.

Art. 14 - Em caso de frustrapao de safra, as
automaticamente, por urn ano, ap6s a apresentapao
Municipal de Agricultura e Pecudria.

ortizap5es terao seus prazos prorrogados,
de laudo tecnico aprovado pelo Conselho
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Art.  15  -  Para  habilitar-se  a condicao  de  beneficiario  do  fundo,  o  interessado  devera
enqundrar-se nas condig5es estabelecidas na regulamentapao deste capitulo.

CAPITUL0 IV
'i                DISPO SICOES FINAIS

Art.   16   -   0   CMDRS   elaborara  o   seu   Regimento   Intemo,   para   regular  o   seu
funcionamento, dentre o prazo de ate 30 dias, ap6s a nomeapao dos(as) Conselheiros(as).

Art.  17 - 0  CMDRS  de Boa Vista sera regido por seu Estatuto  Social  e Regimento
Intemo, devidamente registrados na forma da lei.

Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapao.

Boa Vista -PB, 23 de nove

AN S DE ARAUJO
PREFEITO



Paraiba , 24 de Novembro de 2021 Didrio oficial dos Municipios do Estado daparaiba    .     ANO XIII I N° 2989

Publicndo por:
Antonio Marcos Venancio de Alcintara

Ct.dlgoldentiflcadoi.:887BF35D

ESTADO DA PARAIBA
PREFBITURA MUNICIPAL DE BERNARDIN0 BATISTA

SECRETARIA MUNICII'AL DE AI)MINISTRA¢iio E
FINANCAS
DECFun

DECRETO N° 045 / 2021

DISPOE         SOBRE         AS         CONSIGNACOES
FACULTATIVAS  EM  FOLHA  DE  PAGAMENT0
DOS             SERVIDORES             ATIVOS             DAA#D##£Ori##Oc3EbEi3iN£DINFg
BATISTA/PB, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A   PREFEITA   MUNICIPAL   I)E   BERNARDINO   BATISTA,
ESTADO DA PARAiBA, no uso de suas atribui¢6es previstas na Lei
Organma do Municipie.

CONSIDERANDO  a  necessidede  de  aprimorar  os  procedimentos
afetos ac processameato das consignap6es em folha de pagamento dos
servidores   ativos   e   inativos   da   Administracao   "ttlica   Dircta   e
lndireta do Municipio de Bemardino Batista/PB de modo a assegurar
a seguran9a e a agilidade dos respectivos processos:

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  criar  regras  e  procedimentos
operacionais   no   intuito   de    evitar   a   superap5o   dos   limites    de
endividamento estabelecidos na legislacao municipal;

:::.'::..t'l'I`.I.t.;\..:!,'.t',,i,,.:i",i:,I:;:,,.i?..I:::.,t..:,.,:I..`.,,:I.,.:i,;.I,`.`,.`..."i:i,,:',::";i;',..I,t:.`,`.,::::
Municipal de Bemardino Batista/PB;

D E C R E T A:

Art. 1°. 08 servidores pdblicos efeti`ros, comissionados, tempordrios e
celetistas do Poder Executivo do Municipio de Bemardino Batista/PB
poderho  ter consignados em folha  de  pagamento  valores  de  ate 30%
(trinta  por  cento)  de  sua  renda  mensal  destinados  a  satisfacao   de
compromissos    assumidos,    desde    que    autorizem    a    consignacao
mediante coutrato ou outros  instrumentos  firmados com as  entidades
consigratinas.
Art.   20.   A   consignapao   em   folha   de   pagamento   nao   inplica   a
corresponsabilidade  do  Municipio  por  dividas  ou  compromissos  de
nanneza pecuniaria assumidos pelo consignante junto a consignataria
Parigrafo tlnlco. A inclusao indevida ou descontos de consignac6es
em  folha  de  pagamento  sem  a  autoriza¢o  expressa  do  consignante
•i.:`:,i,,..:::.:..,,,,.,.....,`,.,:.,,.\:,'r,,.i,i:::i,I.::I.:.,I:....,,I,..,,i..,-.i:,l:I:`.I,`.:,`:.`i`:...,:.i.,,``,,I.'`.;..',:`:..`rl.`::.``.;.`.:.`.\`.:'`:

conca  corrente  do  consignante o  desconto consignado  indevidamente,
sol) pei'ia de ter sell cadastro suspenso.
Art. 3. A consignaqfo facultativa poderi  ser cancelada nas  seguintes
hip6teses:
I - por conveniencia da Administracao, ro  exercicio de seu poder de
autlfutela;
11 - a pedido do consignante, diretamente a cousignataria; e
1][ - por iniciativa da cousignataria, por meio de solicitacao formal.

§  1°  A  consignataria  tera  o  prazo  de  72  (setenta  e  duas)  horas  para
cancelar   a   consignagiv,   podendo   o   prazo   ficar   estendido   ate   a
quitapao do d6bito pelo consignante, caso existente.
§   2u   0   contrato   ou   qualquer   outro   a;)uste   entre   consignataria   e
consignante   nao   podera   ser  cancelado   sem   a   anuencia   do   agente
financero.
Art. 4. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.
Art. S. Revogam-se as disposic6es em contrario.

Gabinete    do    Prefeito    Municipal    de    Bemardino    Batista,    17    de
novembro de 2021.

ANTONIO ALI)O ANDRADE I)E SOUSA
Prefeito Constitucional

Publlcado por:
Mateus RIbeiro Dantas

C6d!goldentlficador:4088C144

ESTAD0 DA pARAiBA
PREFEITURA MUNICIPAL I)E BOA VISTA

GABINETE DO PREFEITO
I.E| N° 697/2021.

DISPOE    SOBRE    A    REESTRUTURACAO    DO
CONSELH0                      MUNICIPAL                      DE
DESENVOLVIMENT0 RURAL SUSTENTAVEL -
CMDRS  DE  BOA VISTA/PB, CRIADO PELA  LEI
N° 330/2008 E ALTERAD0 PELA LEI N° 624/2019
E DA 0UTRAS PROVIDENCIAS.

0  PREFEITO  CONSTITUCIONAL  D0  MUNICIPIO  I)E  BOA
VISTA,   ESTADO   DA   PARAIBA,   fago   saber   que   a   Camara
Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei.
CAPITULO I
DA F]NAL[DADE

Ai.l.  1° -Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentavel de Boa Vista - com a finalidade de assessorar o Govemo
Municipal     na     deliberacao,     normatizacao,     acompanhamento     e
avalia9ao   da   politica   agropecuatia   do   Munieipio,   competindo-lhe
especialmente:
I - Planejar, coordenar, fiscalizar e avaliar a politica de agropecuana a
nivel municipal;
11  - Deliberar sobre os servicos e a96es da agropecuala do Municipio,
dando enfase ao fomento da producfo agropecudria, a organizacao do
abastecimento  alimentar,  o  fixar  do  homem  no  campo,  fiscalizacao
dos produtos agropecuirios e a vigilancia do rebanho;
Ill     -     Estabelecer     normas     e     diretrizes     para     implantapao     e
acompanhamento    da    politica    de    administracao,    capacita¢ao    e
desenvolvimento  de  recursos  humanos  e  do  sistema  de  informap6es,
com o  objetivo  de  melhour a prestagao  dos  servicos de  agropecuaria
aos produtores;
IV  -Adotar e  sugerir  providencias  para  a  melhoria  da  eficiencia  dos
servicos e atendimento aos produtores;
V  -  Levantar  dados  estatisticos  com  finalidade  de  or¢ar  e  avaliar  a

politica agropecuaria do Municipio;
VI   -   Fiscalizar   e   controlar   a   aplicacao   de   recursos   destinados   a
agropecuaria do Municipio;
VII  -  Fiscalizar  os  6rgaos  prestadores  de  servi9os  componentes  do
sistelTia  no  nivel  municipal,  principalmente  quando  a  priorizapao  dos

problemas      de      agropecudria,      resolutividade      dos      problemas,
desempenho e aplicapao de recursos;
VIII  -  Adotor  medidas  que  visem  racionalizar  as  diversas  estruturas
compol`entes  do  sistema  visando  evitar  a  pulverizapao  de  reciirsos  e
duplicidade de ap6es;
rK - Sugerir a cria95o e extincao de servigos e/ou drgaos;
X    -    Elaborar   projetos    e    planos    sobre    as    atividades    a    serem
desenvolvidas    na    agricultura,    pecudria    e    outros    setores    para
encaminhamento ac Executivo municipal, objetivando sun execucao;
XI - Incentivar a pesquisa e a diversificapao de culturas;
XII - Ineentivar a implantac5o agroindustrial no municipio;
XIll - Incentivar a melhoria gen6tica dos rebanhos do municipio;
X[V - Incentivar a producao de forma associativa;
XV  -  Analisar,  opinar  e  sugerir  soluO6es  sobre  quaisquer  assuntos
ligados   ao   setor,   que   lhe   forem   encaminhados   por  outros   6rg5os

govemamentai s ou entidades legalmente constituidas.
XVI - Participar da construcao do processo  de desenvolvimento rural
sustentgivel,    assegurando    a    et`etiva    e    legitima    participapao    das
comunidades  rurais na disc`issao e elaborap5o do Plano Municipal,  de
forrna  a  que  este,  em  rela9ao  as  necessidades  dos  agricultores  (as)
familiares,    seja    economicamente    vidvel,    politicamente    correto,
§ocialmente j usto e ambientainente adequado;
Xvll  -  Definir   os   interesses   e  demandas   municipais   e   regionais,
fazendo   com   que    estes   estejam   contemplados    no   planejamento
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municipal,   estadual  e   federal.   Para  tanto  e   importante  constniir  o
Plano Safra Municipal;
Xvm - Buscar ampliar a capta9ao de recursos pare Fundo Municipal
de  Desenvolvimento  Rural  Sustenthvel  a7MDRS),  o  momtoramento
da  execu€ao  para  seu  born uso  e  a  fiel  prestapao  de  contas  fisica  e
financeira;
XIX - Ter cardter norteador, referenciador e definidor do processo de
Desenvolvimento   Rural   Sustentivel,   sendo,   para   isso,   necessatio
reconhecimento  pelos   atores  govemamentais   e   da  sociedade  civil
organizade,   como   espa9os   legitimos   de   decis6es   o\l   formulag6es
efetivamente   consideradas   em   tomo   das   politicas,   programas   e

projetos   relevantes   e   estrategicos   mos   diferentes   niveis:   Federal,
Estadual Territorial e Municipal;
XX - Contar com processos democraticos de coordenapao  e decisao,
de  modo  a  consolidi-los  como  foruns  efetivo   de  gestao  social  do
DesenvoM mento Rural Sustentavel;
XXI  -  Acompanhar  e  avaliar,   de  forma  efetiva   e  permanente,   a
execucao  das  ac5es  previstas  no  Plano  Safra  Municipal  e/ou  outros
servicos prestados a popula95o rural pelos 6rgaos e entidades pdblicas
integrantes do desenvolvimento rural sustentavel no municipio;
XXII - Propor ao Executivo e ao Legislativo Municipais, ben como
aos  6rg5os  e  entidades  pdblicas e privadas  que  atunm  no  municipio,
politicas   phblicas   que   contribuam   para   o   aumento   da   produ9ao
agropecuaria e para gerapao de ocupa96es produtivas e renda no meio
rural;
XXIII  -  Formular  e  sugerir  politicas  pdblicas  e  diretrizes  junto  aos

poderes Executive e Legislativo Municipal para fundamentor ac6es de
apoio   a   producao;   ao   fomento   agropecuario;   a   regularidade   da
produ9ao;   distribui95o   e   consuno   de   alimentos   no   Municipio;   a
preservacao  /  reouperac5o  do  meio  ambiente  e  a  organiza9ao  dos
agric`iltores (as) familiares, buscando a sua promo9ao social;
XXIV  -  Articular  com  outro8  conselhos,  6rg5os  e  instituic5es  que
realizam   ac6es,   que   tenham   como   objetivo   a   consolidacao   da
cidadania no meio runl;
XXV - Articular com os CMDRS dos municipios vizinhos visando a
constru9ao     de     planos     regionais     de     DesenvoMmento     Rural
Sustenthvel.
XXVI - Articular com o  Exeoutivo  e  Legislativo  Municipais  para  a
inclus5o  dos  objctivos  e  ag6es  do  Plano  Safra  Municipal  no  Plano
Plurianual (PAA), na Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO), e na Lei
Orcamentatia Anual a.OA);
XXVII - Articular com o CEI)RS pan que este apoie a exeoucao dos
projetos que comp5e o Plano Safro Municipal;
XXVIII  -  Identificar  e  quntificar  as  necessidades  de  qualificagao
profissional   no  municipio  articulando-se  com  o  Plano  EstaduaL  de
Qualificapao   Profissional   ou   com   outros   6rgaos   com   a   referida
competencia;
XXIX  -  Promover  ap6es  que  revitalizem  os  costumes  e  a  cultura
local;
XXX   -   Propor  politicas   pdblicas   municipais   na   perspectiva   do
Desenvolvimento  Sustentavel  e  da  conquista  plena  da  cidadania  no
espapo runl ;
XXXI  -  Contnbuir  para  a  redu¢ao  das  desigualdades   de  g6nero,
gerapao,   etnia,   estimulando   a   participa9ao   de   mulheres,   jovens,
pescadores,      quilombolas      e      de      outros      na      constru¢ao      do
desenvolvimento rural local;
XXXII - Promover articuLap6es e compatibilizap6es entre as politicas
municipais,   estaduais  e   federais,   voLtadas   para   o   desenvolvimento
rural;
XXXIII  -  Contar  com  processos   democfaticos  de  coordenapao  e
decisao,  de  modo  a  consolidi-los  como  foruns  efetivos  de  gestao
social do desenvolvimento rural sustenfavel;
XXXIV  -  Rectstrar  as  entidades  organizadas  e  regulamentadas  para
fins de participagao no CMDRS;
XXXV    -   Elaborar   o    Regimento    lntemo,    para    regular   o    seu
funcionamento;
XXXVI - Exercer todas as outras competencias e atribuic6es que lhes
forem estabelecidas em norrnas complementares;
XXXVII   -   Elaborar   e   aprovar   o   Plano   Anunl   de   Trabalho   do
Conselho;
XXXVIII - Promover e di\rulgar os programa§ e projetos, informando
sobre diretrizes, criterios e procedinentos;

XXXIX -Identificar e cadastrar as comunidades a serem beneficiadas
com    os    programas    e    projetos,    de    acordo    com    criterios    pr6-
estabelecidos;
LX  -  Receber,  analisar,  priorizar  e  aprovar  as  propostas  de  8c6es,
programas    e    projetos    a    serem    desenvolvidos    no    meio    rural,
respeitando   os   demais   tramites   e   instancias,   inerentes  aos   drg5os
Apoiadores, para aprovacao definitiva;
LXI  -  Submeter  aos  6rgaos  e  entidades  financiadoras  os  projetos
aprovados pelo Couselho, pare contrataeao;
LXII - Assessorar e supervisionar a implantacao e implementapao dos

projetos  aprovados  no  CMDRS  e  a  aplica95o  dos  recursos  junto  a
Comiss5o de Acompanhamento de Projetos.e Controle Financeiro, dos
associac6es     comunitdrias,     beneficiarias     da§     Politicas     Ptiblicas,
Programas e Projetos;
XLIIl  -  lnformar  e  esclarecer  sobre  as  diretrizes,  critenos,  regras  e

procedimentos operacionais do Conselho;
XLIV - Acompanhar o processo de  liberac5o de  recurso pelos 6rgaos
e     entidades     flnanciadoras,     junto     ao     Fundo     Municipal     de
Desenvolvimento Ruml Sustenthvel;
XLV -Acompanhar a execu95o dos projetos aprovados, verificando o
desempenho das Associap6es, a resultado dos subprojetos, ben como
onenta-las em rela9ao as prestap6es de contas dos projetos;
XLVI   -   ldentificar   as   necessidades   de   credito   rural   e   apoiar   a
promoc5o da assistencia t6cnjca as comunidades lurais;
XLVIl    -   Participar   dos   treinamentos    e    cursos   de    capacitac5o

promovidos  pelos  6rgaos  e  entidedes  financiadoras  dos  programas  e
projetos;
XLVIII  -  Disponibilizar  aos  drgaos   e   entidades  fmanciadoras   as
jnfoma¢6es qunndo solicitadas;
XLIX - Propor reformula9ao da Lei do CMDRS, quando for o caso e
de acordo com as normas legais;
L  -  Estjmular  a  participacao  de  entidedes  associativas  existenles  no

::;:;;;iptoL3uin5ocomp6emoconsemo,comdireitoavoz.
DA COMPOSICA0 DO CONSELHO

Art.  2°  -  0  Conselho  Municipal  criado  oesta  Lei  sera  constituido

paritariamente   por   representantes   de   entidades  da   sociedade   civil
organizada e pdblico beneficiario das ag5es na agropeeuaria.
§  1°  -S5o membros  do  conselho que trata este Artigo,  representag6es
dos seguintes 6rgaos e Entidades:

Prefefura Municipal de Boa Vista;
Centro de Viv6ncias Geoparque do Cariri do Sitio Bravo;
Associacao dos Agric``ltores e Agricultoras Familiares do Calu€te;
Associagao dos Pequenos Produtores do Sitio Ro9ado do Mato;
APROLVISTA - Associapao dos Produtores de Leite de Boa Vista;
Caman Municipal de Vereadores do Municipio de Boa Vista;
EMPAER (Escrit6rio Local de Boa Vista);
Secretaria   de   Assistencia   Social   e   desenvolvimento   Humario   do
Municfpio;
Secretaria de Servicos Rurais do Municipio;
Sindicato   dos   Trabalhadores   Rurais,   Agricultores   e   Agricultoras
Familiares de Boa Vista;
Igreja  Cat6lica de  Boa Vista;
Igrejas Evangelicas de Boa Vista;
Associapao  dos  Agricultores  do  A§sentamento  Jos6  Jovem  do  Sitio
Jua;
Associagao   dos   Pequenos   Agricultores   do   Assentamento   A]it6nio
Paulo - Sitio Malheda;
STNTRAF - Sindicato da Agriculfura Familiar;
Cooperativa As Cabritas;
ACQSR  -  Associacao  Comunitaria  Os  Quilombolas  de  Santa  Rosa,
Boa Vista;
ACAPRIVISTA -Associacao dos Caprinocultores de Boa Vista;
APROLFI - Associacao dos Produtores Rurais da Fazenda lnoc6ncio;
Secretaria de Sadde de Boa Vista;
Secretana de Educapao, Cfultura e Turismo de Boa Vista.

§   2°   -   Sera   indicado   un   suplente   por   6rgao   ou   entidade.   para
representar cada membro  do  conselho,  substituindo-os  nas  evenfuais
ausencias e impedimentos.
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§  3°  -  A  nomeapao  dos  membros  efetivos  e  suplentes  sera  feita  por
Portana   do  Prefeito   com  prazo   de   02   (dois)   anos,   podendo   ser
reconduzidos por igunl periodo.
§  4°  -  As  decis6es  do  couselho  ser5o  aprovadas  por  maioria  simples
dos seus membros presentes as reuni6es, cabendo ao Presidente o voto
de Minerva, em caso de empate.
§  5°  -  Os  representantes  e  suplentes  do  conselho  serao  indicados  por
suas entidades, para nomeapao do Prefeito Municipal.
Art.  3.  -  N5o  cabe  Denhun  tipo  de  remunem9ao  ao§  membros  do
Conselho.

Municipios do Estado da Paraiba

cApfroLO Ill
DO  FUNDO  MUNICIPAL  DE  DESENVOLVIMENTO  RURAL  -
FMDR

Art. 4° - Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural do
Municipio   de   Boa   Vista,    destinado    a    financiar   e   a    incentivar
progranas  especiais  de  apoio  as  atividades  agropecuarlas  e  projetos
de   infroestrutura   na   area   oral,    desenvolvidas   no   territ6rio   do
municipio, sendo regido por esta lei, tendo como recursos:
I - os aprovados em lei municipal, constantes do oT¢amento;
n - os recebido§ de entidades ou empresas privadas em doa9ao;
Ill   -   o§   auxilios   e   subveng6es   especifica§   concedidas   por   6rgaos

I,hblico§;
IV - os provenientes do pagamento de emprestimos concedidos;
V - os rendimentos de aplicac5o de capitals;
Vl   -   os   provinentos   de   fmanciamentos   obtidos   em   in§tituig6es
bancarias oficiais ou privada§;
VII - fundos eventunis.
Art.    5°    -    0    FMDR    podera    firmar    convenios    com    6rgaos
govemamentais com finalidade de repassar financiamentos destinados
a investimentos has areas abrangidas pela sun finalidade.
Art. 6° - 0 FMDR fmanciaila onpreendimentos realizndos atrav€s das
associap6es     de    produtore§,     ben     como     pequenos     I)rodutores
individualmente. sendo que os pedidos de financiarnento deverao estar
acompanhados    de    projetos    elaborados    pela    equipe    tecnica    da
Secretaria  Municipal  de  Agnoultura,  pelo  Escrit6rio  Municipal  da
Empaer,  por  empresa  de  planejamento  agropecudrio  ou  pela  equipe
t6cnica das cooperativas estabelecidas no municlpio.
Art. 7° - Os financiamentos serao deferidos ap6s aprova9ao do projeto
pelo  Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento  Runl  Sustenthvel  e
Solidino.
Art.  8°  -  No  planejamento  das  ac6es  do  FMDR,  sao  observades  as
seguintes diretrizes:
I    -    os   programas   prioritarios    deverao    atender    as    necessidades

permanentes da agriculture e pecuina do municipio;
11   -  os  programas   atenderio,   gradualmente,   as   propriedades   com
maiores  necessidede§  de  melhoria  da  produtividade  e  economia  no
setor;
Ill  -  o  volume  de  recursos  aplicados  e  as  condic6es  de  pagamento
serio estabelecidos em fun95o das areas t]eneficiadas.
§1°  Os programas de  projetos  definidos  mos  temos  deste  artigo  serao
oficializados por decreto do Executivo.
§2°  A  fiscalizacao  das  ap6es  do  FMDR  sera  exercida  pelo  Conselho
Municipal  de  Desenvolvimento  R`iral  Sustentavel  e  Solidario  e  pelo
sistema  de  controls  intemo  do  Poder  Executivo,  sem  I)rejuizo  do
controleexercidopelaCamaradeVereadorescomauxiliodoTri6unal
de Contas do Estado.
Art. 9° - 0 FMDR e administrado por urn Couselho de Administrap5o
com fun¢o normativa e deliberativa, assim constituido:
I - Secret4rio Municipal de Agricultura;
11 - Secretino Municipal de Financas;
Ill - Tres representantes do Conselho Municipal de Desenvolvirnento
Runl Sustenfavel e Solidario, designados por sou presidente.
§1°ApresidenciadoConselhodeAdministragaocaberaaoSecretario
Municipal  de  Agricultura  e  no  seu  impedimento,  ao   Seerefario  de
Finan9as.

§2° Os membros titulares do Conselho de Administragao  indicarao  os
seus s\ipLentes que os sub§tituirao nos sells impedimentos.

§3° 0  mandato  dos  membros  do  Conselho  de  Administracao  6  de  2
(dois)   anos,   permitida   a   sun   reconducao   por   igual   periodo,   com
exce9ao     dos     membros     que     exercerem    as     func6es     ptiblicas
mencionades mos incisos I e 11, do presente artigo.

AN0 XIII I N° 2989

§4°   o   mandato   dos   conselheiros   e   exel.cido   ¢e   forma   gratuita   e
considerado de relevante servico prestado ao municipio.
Art.   10  -A  Secretaria  Municipal  de  Finan9as  mantefa  os  controles
contat)Gis   e   financeiros   de   movimenta9ao   dos   recursos   do   fundo,
obedecido  ao  previsto  neste  cap{tulo,  e  fad  a  tomrda  de  conta  dos
I.ecursos aplicados, com o apoio da contabilidade municipal.

§ 10  Os  I.ecursos  do  FMDR  serao  depositados  em  conta  especial,  em
estabelecimento   oficial   de   credito.   e   integram   o   orcamento   da
Secretana Municipal de Agricultura.
§2°  Obedecida  a  programa95o   financeira  previamente   aprovada,   o
excesso  de  caixa  sera  aplicado  no  mercado  de  capitais,  atrav6s  de
banco oficial.
Art.  I 1  - Os  fmanciamentos a conta do FMDR §erao autorizados pelo
Conselho de Admmistracao, levando em considerapao a instruiao do
expediente quarto :
I -a capacidade de pngamento de coda beneficio;
11    -    os    estudo§    relativos    aos    projetos    elaborado§    para    cada
financiamento pela Secretaria Municipal de Agriculfura.
Paragrafo   inico.   A   liberapao   dos   recursos   sera   feita   a   vista   de
assinatura  do  contrato,  contendo  clausulas  que  atendem  ao  disposto
nos   artigos   seguintes   e   demais   condi96es   I)ertinentes   que   forem
estabelecidas na regulamentagao deste capirulo.
An.   12   -  0  valor  do   financiamento   sera  convertido   em  produto
equivalente  ao  pre¢o  minimo  fix8do  pelo  compctente  6rgao  federal

para o Estado da Paraiba.
Art.  13  -0  produto  a  ser escolhido  como  t)ase de  prego,  conforme  o
disposto  no  art.   12  desta  lei,  bern  como  a  forma  de  amortizap5o  dos
fmanciamentos  obtidos  com  recursos  do  FMDR,  sao  estabelecidos
atrav6s de decreto.
Art.  14  -  Em  caso  de  frustrapao  de  safra,  as  amortizac6es  ter5o  seus

prazos    prom)gados,     automaticamente,    por    un    ano,     ap6s     a
apresentacao  de  laudo  t6onico  aprovado  pelo  Conselho  Municipal  de
Agriculfura e Pecu6ria.
Art.   15   -  Para  habilitar-se  a  condicao  de  beneficiario  do  fundo,  o
interessado    devefa   enquadrar-se    nas   condic6es    estabelecidas    na
regulamenta9ao deste capitulo.

CApiTUL0 IV
DISPOSICOES FINAIS

Art. 16 -0 CMDRS elaborara o seu Regimento lntemo. para regular
o seu funcionanento, dentre o prazo de ate 30 dias, ap6s a nomeacao
dos(as) Conselheiros(as).
Art.  17 - 0 CMDRS de Boa Vista sera regido por seu Estatuto Social
e Regimento Interno, devidamente registrados na forma da lei.
Art.18 -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapao.

Boa Vista -PB, 23 de novembro de 2021.

ANDRE LUIZ COMES DE ARAOJO
Prefeito

Publicado
K6zia Sihaa Costa F

C6digoldentiricador:083F

GABINETE D0 PREFEITO
TERM0I)EHOMOLOGACAOREFERENTEAOPREGAO

pRESENclAL -N.a 043re02i

0 PREFEITO I)0 MUNIcipIO DE BOA VISTA, ESTADO DA
PARAfBA, no uso de sues atribuic6es legais, considerando o que reza
o  Artigo  7.u  -  inciso  IV,  do  Decreto  Federal  N.U  3.555,  de  08  de
agosto de 2000,
R E S 0 L V E:
HOMOLOGARo    resultado    da    licitapao    -    Inodalidade    Pregao

ErfeR:S'Anp°A£3/i°#tuq€eAo°bbe:'VsaEfv[Cc°oNST53TPAECDA£[RDOE,
SERVENTE      DE      OBRAS      E      PINTOR,      OBJETIVANDO
MANUTENCAO     DAS     ESCOLAS     MUNICIPAIS     AMERICO
PORTO  E  MANOEL  ALVES   MONTEIRO.   Licitante  vencedor  e
respectivo        valor        total        da        contratacao:        ENGEMARCC
CONSTRUTORA   LTDA   -   CNPJ    17.62o.895/0ooirfeo.   0   valor
global   da   presente   licitapao   e   R$   27.465,16   (vinte   e   sete   mil   e
quatrocentos e sessenta e ciiico I.eais e dezesseis centavos).
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