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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Or. n' 258/14 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Rudinei Luiz Brombil1a,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 125/14

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
125/14, desta data, que Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de

Desenvolvimento Econômico e Social.

Exposição de Motivos:

Encaminhamos o presente projeto de lei, em decorrência da previsão inseria

no Art. 17 do Projeto de Lei nO 124/14, que Dispõe sobre a Política de Incentivo ao

Desenvolvimento Econômico e Social do Município de Carazinho e Cria o Programa de

Desenvolvimento Econômico e Social

Ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social caberá, dentre

outras competências, o acompanhamento dos projetos aprovados, bem como dos repasses

financeiros liberados, correspondentes aos incentivos concedidos às empresas industriais,

comércio atacadista, comércio de máquinas e equipamentos agrícolas, comércio de

implementas rodoviários, agronegócio e do setor logístico, além de sugerir as diretrizes da

política municipal de incentivo ao desenvolvimento econômico e social no Município de

Carazinho.

Atenciosamente,

REN O SÜSS,
Prefeito.
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PROJETO DE LEI N° 125, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014.

Dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Social.

Capítulo I
Do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social

Art. 1° Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Social - CMOES - órgão permanente, paritário, consultivo e de assessoramento ao
Poder Executivo nas políticas públicas e ações voltadas para a Política de Incentivo ao
Desenvolvimento Econômico e Social no âmbito do Município de Carazinho, sendo
acompanhado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana,
órgão gestor das políticas de desenvolvimento do Município.

Art. 2° Compete ao CMDES:
I - formular, acompanhar, avaliar a Política Municipal de Incentivo ao

Desenvolvimento Econômico e Social, zelando pela sua execução;
11- elaborar proposições, objetivando aperfeiçoar a legislação pertinente á

Política Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Social;
111- indicar as prioridades a serem incluídas no planejamento municipal

quanto às questões que dizem respeito ao desenvolvimento;
IV - opinar, previamente, à concessão de auxilios e subvenções pelo

Município ao Prefeito Municipal, emitindo parecer conclusivo sobre sua concessão;
V - analisar, semestralmente, a implantação dos projetos em andamento,

com emissão de relatório ao Prefeito Municipal;
VI - propor, incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos, programas

e pesquisas voltadas para o desenvolvimento;
VII - apreciar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a

proposta orçamentária anual e suas eventuais alterações, zelando pela inclusão de
ações voltadas à política de desenvolvimento;

VIII - indicar prioridades para a destinação dos valores depositados no
Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social;

IX - elaborar o seu regimento interno;
X - outras ações visando o desenvolvimento econômico e social do

Município.

Art. 3° O CMDES, composto de forma paritária entre o Poder Executivo e a
sociedade civil, será constituído:

1- por representantes de cada uma das Secretarias a seguir indicadas:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana;
Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas;
Secretaria de Obras Municipais e Serviços Urbanos; J.-.
Secretaria Municipal de Administração; <fJ •••
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Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação;

11 - por cinco representantes de entidades não governamentais atuantes no
campo do desenvolvimento econômico e social, a seguir indicadas:

01 (um) representante da ACIC - Associação Comercial e Industrial de
Cafazinho;

01 (um) representante da CDL - Cãmara de Dirigentes Lojistas de
Carazinho;

01 (um) representante do SINDILOJAS - Sindicato do Comércio Varejista de
Carazinho;

01 (um) representante do Sindicato Rural de Carazinho;
01 (um) representante do SINDICAR - Sindicato das Empresas de

Transportes e Cargas de Cafazinho e Região;

~l' Cada membro do CMDES terá um suplente.

i 20 Os membros do CMDES e seus respectivos suplentes serão nomeados
pelo Prefeito Municipal, respeitadas as indicações previstas nesta Lei.

i 30 Os membros do Conselho terão um mandato de dois anos, podendo ser
reconduzidos por um mandato de igual periodo, enquanto no desempenho das funções
ou cargos nos quais foram nomeados ou indicados.

~ 4° O titular de órgão ou entidade governamental indicará seu
representante, que poderá ser substituído, a qualquer tempo, mediante nova indicação
do representado.

~ 5° As entidades não governamentais indicarão seus representantes ao
Prefeito Municipal, diretamente, no caso da primeira composição do CMDES no prazo
de 30 (trinta) dias após a convocação prevista no Art.16, ou, por intermédio deste,
tratando-se das composições seguintes, sob pena de substituição por outra entidade.

Art. 4' O Presidente e o Vice-Presidente do CMDES serão escolhidos
mediante votação dentre os seus membros, por maioria absoluta, devendo haver, no
que tange à Presidência e à Vice-Presidência, uma alternância entre as entidades
governamentais e não governamentais.

~l' O Vice-Presidente do CMDES substituirá o Presidente em suas
ausências e impedimentos, e, em caso de ocorrência simultânea em relação aos dois, a
presidência será exercida pelo conselheíro mais idoso.

~ 2° O CMDES poderá convidar para participar das reuniões ordinárias e
extraordinárias membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério
Público, além de pessoas de notória especialização em assuntos de interesse do
desenvolvimento econômico e social. 1-
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Art. 5° Cada membro do Conselho Municipal terá direito a um único voto na
sessão plenário, excetuando o Presidente que também exercerá o voto de qualidade.

Art. 6° A função do membro do CMDES não será remunerada e seu
exercício será considerado de relevante interesse público.

Art. T' As entidades não governamentais representadas no CMDES
perderão essa condição quando ocorrer uma das seguintes situações:

I - extinção de sua base territorial de atuação no Município;
11- irregularidades no seu funcionamento, devidamente comprovadas, que

tornem incompatível a sua representação no Conselho;
111- aplicação de penalidades administrativas de natureza grave,

devidamente, comprovadas.

Art, 8° Perderá o mandato o Conselheiro que:
1_ desvincular-se do órgão ou entidade de origem de sua representação;
11- faltar a três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas, sem justificativa;
111- apresentar renúncia ao plenário do Conselho, que será lida na sessão

seguinte á de sua recepção na Secretaria do Conselho;
IV - apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções;
V - for condenado em sentença irrecorrível, por crime ou contravenção

penal.

Art. 9° Nos casos de renúncia, impedimento ou falta, os membros do
CMDES serão substituídos pelos suplentes, automaticamente, podendo estes exercer
os mesmos direitos e deveres dos efetivos.

Art. 10. Os órgãos ou entidades representados pelos Conselheiros faltosos
deverão ser comunicados a partir da segunda falta consecutiva ou da quarta intercalada.

Art. 11. O CMDES reunir.se-á semestralmente, em caráter ordinário, e
extraordinariamente, por convocação do seu Presidente ou por requerimento da maioria
de seus membros, ou, ainda, pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo único. O Conselho iniciará seus trabalhos com a presença
mínima de 70% (setenta por cento) de seus membros.

Art. 12. O CMDES instituirá seus atos por meio da resolução aprovada pela
maioria de seus membros.

Art. 13. A Secretaria Municipal do Desenvolvimento e Mobilidade Urbana
proporcionará o apoio técnico-administrativo necessário ao funcionamento do CMDES.

Art. 14. Os recursos financeiros para implantação e manutenção do CMDES
serão previstos nas peças orçamentárias do Município, possuindo dotações próprias.

<{
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Capitulo 11
DAS DISPOSiÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 15. Para a primeira instalação do CMDES. o Prefeito Municipal
convocará as entidades não governamentais mencionadas no art. 3°, cabendo as
convocações seguintes à Presidência do Conselho.

Art. 16. A primeira indicação dos representantes governamentais será feita
pelos titulares das respectivas Secretarias, no prazo de trinta dias após a publicação
desta Lei.

Art. 17. O CMDES elaborará o seu regimento interno, no prazo máximo de
noventa dias a contar da data de sua instalação, o qual será aprovado por ato próprio e
pelo Prefeito Municipal, devendo ser devidamente publicado pela imprensa oficial, onde
houver, e dada ampla divulgação.

Parágrafo único. O regimento interno disporá sobre o funcionamento do
CMDES, das atribuições de seus membros, entre outros assuntos.

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

Gabinete do Prefeito. 30 de outubro de 2014.
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