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LEI Nº 125/2017.  

São Miguel do Tocantins, 11 de outubro de 2017 

 

“Dispõe Sobre a Reformulação, Estruturação e 

Funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL 

DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

SUSTENTÁVEL – CMDRS do Município de São 

Miguel do Tocantins, e dá outras providências”. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e, em conformidade com incisos I do Art. 

64 da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Tocantins e, nos termos do art. 13 do 

Decreto Federal nº 3.508 de 14/06/2000 e Resolução nº 48 de 16.09.2004 do CNDRS. 

 Faz saber que a Câmara Municipal de São Miguel do Tocantins, aprovou e eu sanciono 
a presente Lei: 
 
Art. 1º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), criado 

pelo art. 1º da Lei Municipal nº 012/2001, de 25/10/2001, é órgão deliberativo e de 
assessoramento ao Poder Executivo Municipal e de funcionamento permanente, com as 
seguintes finalidades: 

I. Participar na definição das políticas para o desenvolvimento rural, o abastecimento 
alimentar e a defesa do meio ambiente; 

II. Promover a conjugação de esforços, a integração de ações e a utilização racional dos 
recursos públicos e privados em busca de objetivos comuns; 

III.  Incentivar o melhoramento da qualidade de vida dos habitantes da zona rural; 

IV. Participar da elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. 

a) acompanhar a execução e avaliar os resultados dos planos, programas e projetos 
destinados ao setor rural, em especial do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural; 

b) emitir parecer conclusivo atestando a sua viabilidade técnica financeira, a legitimidade 
das ações propostas em relação às demandas formuladas pelos agricultores, 
recomendando a sua execução.  

V. Promover atividades complementares às estabelecidas pelo Plano Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável no sentido de desenvolver a atividade para a geração 
de emprego e renda no meio rural do Município; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.346-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.346-2006?OpenDocument
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VI. Promover a realização de estudos, pesquisas, levantamentos e organização de dados 
e informações que servirão de subsídios para o conhecimento da realidade do meio rural; 

a) Fiscalizar e disciplinar as vias urbanas e as estradas municipais de acesso ao meio rural 

VII. Assegurar que a utilização dos recursos repassados pelo Conselho Municipal se dê 
naqueles setores considerados como prioritários pelo Plano Municipal de 
Desenvolvimento Rural; 

VIII. Assegurar a participação efetiva dos seguimentos promotores e beneficiários das 
atividades agropecuária desenvolvidas no município 

 IX. Zelar pelo cumprimento das leis municipais e das questões relativas ao meio 
ambiente, sugerindo, inclusive, mudanças visando ao seu aperfeiçoamento. 

X Promover articulações e compatibilizações entre as políticas municipais, estaduais e 
federais voltadas para o desenvolvimento rural sustentável. 

Art. 2º. O CMDRS tem foro e sede no município de são Miguel do Tocantins/TO 

Art. 3º. O executivo municipal, através de seus órgãos e entidades administração direta 
e indireta, fornecerá as condições e as informações necessárias para o CMDRS cumprir as 
suas atribuições. 

Art.4º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável será composto por 
14 membros titulares e seus suplentes: 

I- Entidades representantes do poder público e sociedade civil. 

02 Representantes da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tocantins; 
      02 Representantes da Câmara Municipal de São Miguel do Tocantins; 

02 Representantes do Escritório Local da Ruraltins/TO; 

II- Entidades representantes da Agricultura Familiar 

02 Representantes Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Miguel do Tocantins; 
03 Representantes da Colônia de Pescadores Z-23, de São Miguel do Tocantins; 
02 Representantes Associação CASB; 
01 Representante Área de Preservação Permanente-APPs de São Miguel do Tocantins; 

a) As Entidades representadas no inciso II, deveram ser constituídas a no mínimo 12 
(doze) meses no município de são Miguel do Tocantins; 

III - A participação no CMDRS não será remunerada, sendo considerada serviço público 
relevante. 
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Parágrafo único. O CMDRS aprovará o seu Regimento Interno, que disporá, sobre suas 
atribuições, e criará a sua Câmara Técnica Municipal, com membros indicados pelas 
entidades que compõem o CMDRS. 

Art. 5º. Cada instituição ou organismo integrante do CMDRS indicará, por escrito, seus 
representantes titulares e suplentes, para mandato de quatro anos, podendo ser 
reconduzidos por iguais períodos sucessivos. 

Art.6º. Os Conselheiros Titulares e Suplentes indicados pelas instituições que participam 
do CMDRS. Serão nomeados pelo Executivo Municipal, através de portaria. 

Parágrafo Único. A função de Conselheiro do CMDRS, é considerada de interesse 
público relevante, será exercida gratuitamente. 

Art.7º. O CMDRS terá uma diretoria constituída por um Presidente, um Vice-Presidente 
e um Secretário, eleita pelo plenário. 

Parágrafo único. À exceção da primeira diretoria do CMDRS será eleita na primeira 
reunião ordinária. 

Art. 8º. O CMDRS poderá criar comitês, comissões, grupos de trabalho ou designar 
Conselheiros para realizar estudos, resolver problemas específicos, promover eventos ou 
dar pareceres. 

Art. 9º. Sempre que houver necessidade, o CMDRS poderá convidar pessoas, técnicos, 
líderes ou dirigentes para participar de reuniões, com direito à voz. 

Art. 10º. A ausência não justificada, por 3 (três) reuniões consecutivas ou 4 (quatro) 
intercaladas, no período de um ano, implicará na exclusão automática do Conselheiro. 

Art. 11. O CMDRS poderá substituir toda a Diretoria ou qualquer membro desta que não 
cumprir ou transgredir dispositivos desta Lei ou do Regimento Interno mediante o voto 
de dois terços dos Conselheiros. 

Art. 12. Fica Instituído o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – 
FUMDERS de São Miguel do Tocantins-TO, órgão permanente de natureza contábil, 
destinado a captação e aplicação de recursos financeiros visando o desenvolvimento rural 
sustentável do Município de São Miguel do Tocantins. 
 
Art. 13. As receitas componentes do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável - FUMDERS,  serão provenientes de: 
 
I - dotação especifica consignada no orçamento municipal para o Desenvolvimento Rural 
Sustentável e verbas adicionais que a lei estabelecer no decorrer de cada exercício; 
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II - verbas repassadas pelo Conselho Nacional e Estadual de Desenvolvimento Rural e de 
outros órgãos oficiais; 
 
III - contribuições, subvenções e auxílios da União, do Estado, do Município e de suas 
respectivas autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações; 
 
IV - as resultantes de convênios, contratos e consórcios celebrados entre o Município e 
instituições públicas e privadas, cuja execução seja de competência da Secretaria 
Municipal de Agricultura, observadas as obrigações contidas nos respectivos 
instrumentos; 
 
V - doações, auxílios, contribuições em espécie; 
 
VI - cobranças por serviços prestados e/ou insumos agrícolas repassados, legados e 
outros recursos que sejam destinados à propriedades rurais, regulamentados em lei, e 
anualmente aprovados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 
- CMDRS; 
 
VII - rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e aplicações financeiras, bem 
como de venda de materiais de publicação e de realização de eventos; 
 
VIII - produto de Convênios firmados com entidades financeiras; 
 
IX - recursos retidos em instituições financeiras sem destinação própria; 
 
X - devolução de parcelas dos valores das multas, aplicadas por organismos Estaduais e 
Federais em empresas, entidades ou pessoas físicas na área rural do Município de São 
Miguel do Tocantins. 
 
Parágrafo Primeiro - A devolução citada no inciso "X" deste artigo deverá ser efetuada 
através de convênio ou parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura; 
 
Parágrafo Segundo -  Os recursos de responsabilidade do Município destinados ao 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - FUMDERS, previstos em lei 
de dotação orçamentária, serão automaticamente repassados em conta especifica para 
este fim; 
 
Parágrafo Terceiro - As receitas descritas neste artigo serão depositadas 
obrigatoriamente em conta especifica a ser mantida em agência de estabelecimento oficial 
de crédito; 
 
Parágrafo Quarto - Os saldos financeiros do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável - FUMDERS, constantes do balanço anual, serão transferidos para o exercício 
seguinte. 
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Art. 14. Os recursos que formarão o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável- FUMDERS serão gerenciados pela Secretaria Municipal de Agricultura, na 
forma a ser regulamentada num prazo de 30 (trinta) dias após a publicação da presente 
lei, por ato próprio do Poder Executivo. 
 
Parágrafo Único - A movimentação da conta será feita por dois membros do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS, Presidente e Secretário 
Executivo. 
 
Art. 15. Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável- 
FUMDERS deverão ser aplicados prioritariamente em áreas e projetos que visem: 
 
a) o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais; 
b) aumento de renda, principalmente de pequenos produtores e suas famílias; 
c) incrementar a atividade agropecuária no Município de São Miguel do Tocantins; 
d) fomentar e difundir a tecnologia junto a produtores rurais; 
e) melhorar a qualidade de vida dos beneficiados, seus familiares e da comunidade rural 
em geral. 
 
Art. 16. Caberá ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS 
indicar as prioridades no uso e formas de utilização dos recursos do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável- FUMDERS, respeitando os objetivos relacionados 
no art. 15º da presente lei. 
 
Art.17. A definição a respeito do valor máximo de benefício a ser repassado, prazo para 
devolução, juros e forma de pagamento dos recursos será de competência exclusiva do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS. 
 
Parágrafo Primeiro -  As decisões tomadas pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS serão submetidas à apreciação do 
Executivo Municipal, o qual poderá acatar ou vetar as respectivas decisões. 
 
Parágrafo Segundo - Caso o Executivo Municipal venha a vetar alguma decisão do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS, este órgão 
(Conselho) deverá deliberar novamente com base no veto do Executivo Municipal e 
reapresentar, caso seja o entendimento, nova decisão para apreciação. 
 
Art.18. Não poderão ser beneficiados em repasse dos recursos do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável- FUMDERS, pessoas ou grupos de pessoas que 
estejam inadimplentes com os tributos municipais, com as prestações de repasses do 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável- FUMDERS, com a devolução 
de benefícios de programas da Secretaria Municipal de Agricultura ou com as taxas de 
serviços prestados aos produtores rurais de São Miguel do Tocantins por esta Secretaria. 
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Art. 19. O CMDRS elaborará e/ou atualizará, num prazo de 60 (sessenta) dias a contar da 
data da publicação desta Lei, o seu Regimento Interno, o qual será homologado pelo 
executivo Municipal. 
 
Art. 20. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando em especial os 
artigos 2º ao 7º da lei municipal nº 012 de 25/10/2001. 
 
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 

ESTADO DO TOCANTINS, aos 11 (onze) dias do mês de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

____________________________________________  

ELISÂNGELA ALVES CARVALHO SOUSA 
Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 


