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DECRETO No 6.768, de 10 de janeiro de 2019. 
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60‘lc  , 	
Aprova o Regime Interno do Fundo 
Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável do Município de 
João Neiva (FMDRS). 

0 Prefeito Municipal de  Joao  Neiva, Estado do Espirito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo  art.  61, inciso VI da 
Lei Orgânica Municipal, e; 

Considerando a solicitação de homologação do Regime Interno 
do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do Município de 
João Neiva (FMDRS), protocolizado através do Processo Administrativo no 
4.358, de 11/10/2018, pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente (Semag); 

Considerando o que consta da Lei Municipal no 3.097/2018, 
em especial seu  art.  15; 

Considerando a Ata da 930  Reunião do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável do Município de João Neiva (CMDRS); 

DECRETA:  

Art.  10. Fica homologado o Regime Interno do Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do Município de João Neiva 
(FMDRS), conforme Anexo. 

Art.  20. Fica revogado o Decreto no 6.720, de 19/11/2018.  

Art.  30. Este decreto entra em vigor na data de sua 
publica cão.  

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva-ES, em 10 de 
janeiro de 2019. 

e9 
Otávio Abreu Xavier 
Prefeito Municipal 

Registrado e publicado, em 10 de janeiro de 2019. 

Carla ascimento! 
Chefe de Gabinete 
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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA 

(FMDRS). 

CAPÍTULO I 
AS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art.  1°. 0 presente Regimento Interno trata da organização, da atuação, finalidade e 
competência do Conselho Diretor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável do Município de João Neiva (FMDRS), definindo sua estrutura e atribuições 
funcionais. 

CAPÍTULO II 
DAS FINALIDADES  

Art.  2°. Ao Conselho Diretor compete: 
I - Receber, analisar e deliberar sobre projetos apresentados; 
II - Propor e deliberar projetos a serem executados com recursos do Fundo;  
III  - Estabelecer parâmetros e diretrizes; 
IV - Encaminhar prestações de contas sempre que solicitado pelo CMDRS. 

CAPÍTULO  III  
DA composIgÃo DO CONSELHO  

Art.  3°. Os representante do Conselho Diretor, deverão ser indicados conforme preceitua 
o  Art.  12 da Lei Municipal n° 3.097/2018, com antecedência  minima  de 05 (cinco) dias e 
informada sobre as funções e as responsabilidades do cargo. 

CAPÍTULO IV 
DOS MEMBROS  

Art.  4°. Os membros do Conselho Diretor terão mandato de 02 (dois) anos, sendo 
permitida a recondução por igual período. 

Parágrafo Único - Os Conselheiros observarão o disposto no artigo 60  deste Regimento.  

Art.  5°. 0 trabalho dos membros do Conselho Diretor será considerado relevante e não 
remunerado, porém os custos originados por viagens, hospedagem, alimentação, quando 

serviço do Conselho, serão reembolsados, quando aprovados pelo próprio Conselho e 

Prefeitura Municipal.  

Art.  6°. São deveres dos membros: 
I - Cumprir pontualmente os compromissos que contrair com o Conselho Diretor; 
II - Zelar pelos interesses do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável do Município de João Neiva - ES;  
III  - Cumprir fielmente as disposições deste Regimento; 
IV - Comparecer, quando convocado, às reuniões ordinárias e/ou extraordinárias; 
V - Solicitar por escrito o desligamento do Conselho Municipal quando de seu interessê. 
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Art.  7°. São direitos dos membros: 
I - Tomar parte das reuniões, discutir, deliberar, votar e ser votado; 
II - Propor ao Conselho Diretor medidas de interesse ao setor primário do Município. 

CAPÍTULO V 
DA DIRETORIA  

Art.  8°. 0 Conselho Diretor será constituído por 05 (cinco) membros, sendo um 
Presidente, um Secretário Executivo, um Tesoureiro e dois representantes de produtores 
rurais indicados pelo CMDRS e seu mandato será de 02 (dois) anos, facultada a 
recondução.  

Art.  9. Compete ao Conselho Diretor: 
I - Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

II - Prever e prover as necessidades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural;  
III  - Propor reformas regimentais; 

IV - Criar subcomissões, quando assim parecer oportuno para melhorar a eficiência na 
execução das ações; 
✓ - Resolver os casos omissos no presente Regimento Interno.  

Art.  10. Compete ao Presidente: 
I - Presidir as reuniões do Conselho; 
II - Convocar e dirigir as reuniões do Conselho;  
III  - Representar o Conselho Diretor em todos os atos jurídicos em que o mesmo seja a 
parte interessada; 
IV - Submeter à apreciação do Conselho, o ingresso ou saída de membros em caso de 
substituição ou desistência, e, promover as devidas alterações.  

Art.  11. Compete ao Secretário Executivo: 
I - Substituir o presidente em sua ausência; 
II - Auxiliar o Presidente no exercício de suas funções;  
III  - Realizar outras tarefas que lhe forem atribuídas. 
IV - Secretariar e lavrar as atas de reuniões; 
✓ - Elaborar a correspondência e organizar o arquivo; 
VI - Identificar as necessidades de apoio da comunidade rural, mantendo o Presidente 
constantemente informado;  

Art.  12. Compete ao Tesoureiro: 
IV - Acompanhar e supervisionar a aplicação dos recursos; 
✓ - Elaborar o relatório anual; 
VI - Realizar outras tarefas que lhe forem atribuidas. 

CAPÍTULO VI 
DAS REUNIÕES  

Art.  13. As reuniões serão formadas pelos membros constituídos, cabendo-lhe direito de 
voz e voto: 

Parágrafo Único - As reuniões serão dirigidas pelo Presidente auxiliado pelo Secretária, 
Executivo. 
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Art.  14. As reuniões serão ordinárias ou extraordinárias: 

§ 10  - As reuniões ordinárias ou extraordinárias serão convocadas pelo Presidente do 
Conselho Diretor; 

§ 20  - As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas ainda por 2/3 (dois terços) 
dos membros do Conselho Diretor.  

Art.  15. As reuniões serão realizadas bimestralmente com a presença da maioria simples 
dos membros para decidir a respeito de todo e qualquer assunto de interesse da 
agropecuária municipal, apresentar e votar emendas no regimento e planejar as 
principais atividades a serem executadas.  

Art.  16. As reuniões serão convocadas mediante convite individual a todos os membros 
com antecedência  minima  de 05 (cinco) dias: 

§ 10  - As reuniões extraordinárias serão convocadas com 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência; 

§ 20  - No convite deverá constar data, hora e local de realização, ordem do dia a ser 
apreciada e outras observações julgadas convenientes pela presidência; 

§ 30  - Na impossibilidade de o conselheiro comparecer à reunião, o mesmo deverá 
informar por escrito.  

Art.  17. Nas reuniões extraordinárias, as deliberações serão tomadas em primeira 
convocação, com a presença  minima  de 2/3 (dois terços) do número total dos membros 
e, em segunda e última, convocação após trinta minutos com a presença  minima  de 50% 
(cinqüenta por cento) dos seus membros.  

Art.  18. Nas reuniões ordinárias, as deliberações serão tomadas com a aprovação da 
maioria dos presentes através do voto, secreto ou por aclamação: 

§ 10  - Em caso de empate o voto de qualidade será dado pelo Presidente do Conselho 
Diretor; 

§ 2° - Cada membro do Conselho Diretor só terá direito a 01 (um) voto, não sendo 
permitido votar por procuração; 

CAPITULO VII 
DAS DISPOS/OES GERAIS E FINAIS  

Art.  19. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor, a quem compete 
submeter à aprovação do Chefe do Poder Executivo, por Decreto, as modificações 
julgadas necessárias.  

Art.  20. Na ocorrência de vacância ou não preenchimento de funções serão obedecidos 
os dispositivos do presente Regimento quanto à indicação e homologação de nomes, 
obedecendo ao disposto na Lei Municipal n° 3.097/2018.  

Art.  21. Será considerada vaga a cadeira do membro que não comparecer à 03 (três) 
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Otávio Abreu Xavier 
Prefeito Municipal 

Eds>" Jorge Favarato 
Co elheiro Produtor Rural 

Secretário Muni 
Tesoureiro  

pal  da Fazenda 

raldo Barcellos Jo 
Presidente do Conselho Diretor 
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reuniões consecutivas ou 04 (quatro) alternadas durante o ano sem justificativa formal 
escrita aceita pelo Conselho Diretor. 

Parágrafo Único - A Vacância prevista neste artigo é automática e independente de 
deliberação, salvo casos específicos analisados pelo Conselho Diretor.  

Art.  22. 0 Conselho Diretor deverá realizar em Assembleia Geral, avaliação anual das 
metas previstas e resultados alcançados do Plano Municipal.  

Art.  23. 0 presente Regimento foi aprovado em Assembleia Geral realizada no dia 
primeiro de novembro de 2018.  

Art.  24. Este Regimento poderá ser alterado, no todo ou em partes mediante deliberação 
tomada em Assembleia Geral Extraordinária, expressamente convocada para o efeito, 
observando o disposto do Artigo 18 deste Regimento.  

Art.  25. Será vedada a ingerência política partidária sobre os membros do Conselho 
Diretor, bem como sobre a execução do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural.  

Art.  26. 0 Conselho Diretor só poderá ser dissolvido por vontade manifestada em 
Assembleia Geral Extraordinária, expressamente convocada para o efeito, observando o 
disposto no Artigo 200  deste Regimento. 

Joao Neiva - ES, 18 de  dezembro  de 2018.  

b(r)  

Conselheiro Produtor Rural  
Gus  avo Ferreira  Moulin  
Secretário Executivo 
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