
                                    LEI N°°°°495/2003                         de 05 de Março de 2003. 

 

“CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL, e dá outras providências”. 

 
HARDI MILTON EICKHOFF, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. 

 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte; 
 
 

LEI: 

 

Art. 1º - Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – 
COMUDES – do Município de Nova Ramada, o qual tem as seguintes finalidades: 

I – Promover o desenvolvimento municipal harmônico e sustentável, visando a melhoria da qualidade de vida 
e conseqüentemente mantendo a permanência das pessoas em nosso Município. 

II – Definir as diretrizes da política municipal de incentivo ao desenvolvimento econômico e social, bem como 
aprovar os respectivos projetos e fiscalizar sua execução. 

III – Participar de elaboração, acompanhar a execução e avaliar os resultados dos planos, programas e projetos 
destinados ao setor econômico e social. 

IV – Participar na definição das políticas para o desenvolvimento deste Município. 

V – Viabilizar a participação plural dos cidadãos e das organizações da sociedade local na elaboração e gestão 
do plano municipal de desenvolvimento. 

 

Art. 2º - O COMUDES terá a seguinte Estrutura Organizacional: 

a) Assembléia Municipal: 

          Conta com a participação de toda sociedade local organizada, sendo membros natos: Prefeito e Vice-
Prefeito Municipal, Vereadores e Deputados com domicílio eleitoral neste Município, caso haja. Fazem parte 
também Secretários Municipais, representantes de cada Órgão Público Estadual ou Federal estabelecido no 
Município; representantes de todos Conselhos Municipais, dos Partidos Políticos, dos Sindicatos, de 
Associações de Classe, de Instituições Escolares, de Igrejas, de entidades culturais, esportivas, assistenciais e 
assemelhadas em fim representantes de cada movimento social organizado de forma permanente ou outras 
que possam surgir. 

b) Diretoria Executiva: 

A Diretoria Executiva será nomeada através de Decreto Executivo, sendo constituída por um Presidente, 
um Vice-Presidente, um Segundo Vice-Presidente, um Secretário e um Segundo Secretário, todos com mandato 
de dois anos, havendo após este período necessidade de renovação de no mínimo dois quintos e escolhidos 
pelos membros integrantes do COMUDES. 

c) Comissões Setoriais: 

Quando da elaboração dos estatutos, serão criadas Comissões Setoriais, órgãos técnicos de elaborações de 
estudos e de assessoramento da Assembléia Municipal de da Diretoria Executiva. 

Art. 3º- O Conselho – COMUDES – terá o prazo de 60 dias a partir da publicação desta lei  para elaborar seus 
estatutos. 

Art. 4º - A Ausência não justificada por três reuniões consecutivas de algum membro do Conselho implicará na 
exclusão automática do Conselheiro. 
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Art. 5º - Por Decreto Executivo, o Prefeito Municipal nomeará o Conselho que 
deliberará sobre os incentivos e suas formas de aplicação,amparados na lei nº 
492/2003, fazendo o mesmo, avaliações periódicas. O Conselho será composto 
pelos seguintes segmentos: 

 

1 – Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. 

2 – Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social 

3 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 

4 – Câmara de Vereadores 

5 – Um representante de cada Conselho Municipal legalmente constituído. 

Parágrafo único: cada órgão, cada segmento deverá indicar um membro titular e um suplente. 

 

Art.6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em 
05 de Março de 2003. 

 

 

HARDI MILTON EICKHOFF 

     Prefeito Municipal                  

 
 
 
 
 
 
 

   Registre-se e Publique-se: 
 
 

Adriana Cristine Mager                         
Sec. Mun. de Administração e Planejamento 


