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LEI Nº PMT106/04, de 29 de junho de 2004. 

 
 
 
 

QUE DÁ NOVA REDAÇÃO À LEI MUNICIPAL 
Nº 043/97, QUE DISPOE SOBRE A CRIAÇÃO 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, e dá outras providências.  

 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRAIRÃO, Estado do Pará,  
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

 

Art. 1º - Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL, designado pela sigla CMDR, que funcionará permanentemente, em caráter 
consultivo, orientativo e deliberativo. 

 
Art. 2º - Compete ao Conselho: 
I – Incentivar o entrosamento entre as atividades desenvolvidas pelo 

Executivo Municipal, órgãos e entidades públicas e privadas, voltadas para o  
desenvolvimento rural do Município; 

II – Apreciar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural – PMDR, e 
emitir parecer conclusivo atestando a viabilidade Técnica Financeira, a legalidade das 
propostas em relação às demandas formuladas pelos agricultores e recomendando a 
sua execução; 

III – Deliberar sobre o PMDR de modo a promover a articulação e a 
adequação de políticas públicas estaduais e federais à realidade do municipal;  

IV – Fiscalizar a execução das ações previstas no Plano Municipal de 
Desenvolvimento Rural; 

V – Propor ao poder executivo municipal, aos órgãos e entidades publicas e 
privadas que atuam no município, ações que contribuam para o aumento da produção 
agropecuária e para a geração de emprego e renda no meio rural; 

VI – Acompanhar a política do desenvolvimento rural voltada para o fomento 
agropecuário, a organização dos agricultores e regularidade do abastecimento alimentar 
do município; 

VII – Assegurar a participação efetiva dos segmentos promotores e 
beneficiários das atividades agropecuárias desenvolvidas no município; 
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Art. 3º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural será integrado por 
representantes do poder público municipal, das organizações dos agricultores familiares, 
e das entidades do meio rural do município e da sociedade civil. 

 
Parágrafo Único – O CMDR manterá a paridade entre os membros do poder 

público e da sociedade civil. 
 
Art. 4º - Integram o CMDR: 
I – Um representante da Secretaria Municipal e Agricultura e Meio 

Ambiente; 
II – Um representante da Câmara Municipal de Trairão; 
III – Um representante do escritório local da CEPLAC; 
IV – Um representante da EMATER-PA; 
V – Um representante das Instituições Bancárias;  
VI – Um representante dos Sindicatos, de âmbito municipal, representativos 

dos Trabalhadores Rurais; 
VII – Um representante dos Sindicatos, de âmbito municipal, representativos 

dos Produtores Rurais;  
VIII – Um representante das Cooperativas de Produtores Rurais;  
IX – Dois representantes das Associações, de âmbito municipal, 

representativas dos pequenos produtores rurais;  
 
§ 1º - Os membros do CMDR de que tratam os incisos I a V serão indicados 

pelos respectivos titulares das entidades presentadas e pelo Prefeito Municipal, no caso do 
inciso I. 

 
§ 2º - Os demais membros que representam a sociedade civil, serão eleitos 

a partir de um Fórum Municipal, a ser realizado a cada 2 anos, para esse fim.  
 
§ 3º - As entidades concorrerão, de acordo com sua natureza, às vagas que 

lhe são destinadas no Conselho, para mandato de 2 anos, devendo, para tanto, 
estarem em atividade e regulares com os órgãos municipais, estaduais e federais.  

 
1 - O Conselho será presidido pela Secretaria Municipal de Agricultura. 
 
§ 4º - O exercício dos membros deste conselho será sem ônus para os 

cofres públicos, sendo considerado serviço público relevante ao município. 
 
Art. 6º - É de responsabilidade do poder executivo municipal, através de 

seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, fornecer as condições e as 
informações necessárias para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural cumprir as 
suas obrigações. 

 
Art. 7º - O CMDR, elaborará o seu regimento interno dentro do prazo de 60 

dias da data da implantação do referido conselho, objetivando regular o seu 
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funcionamento e estipulando a data a ser realizada o Fórum Municipal para a eleição de 
seus membros. 

 
Art. 8º - O CMDR terá sede no município de Trairão, Estado do Pará.  
 
Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRAIRÃO, Estado do Pará, 

aos 29 dias do mês de junho de 2004. 
 

 
 

 
________________ 

Ademar Baú 
Prefeito Municipal de Trairão – Pa. 

 
 
 

 
Publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Trairão, Estado do Pará, na data supra. 
 
 
 
 
Raimunda Macedo Ferreira 
Secretária Munic. De Adm. e Finanças 

 
 


