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PODER EXECUTIVO 

 

GABINETE DO PREFEITO 

 

PORTARIA Nº569/2018 

 

Dispõe sobre a nomeação de comissão 

que conduzirá o processo eleitoral da 

Diretoria do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável de 

Santa Rita, e dá outras providências.  

 

O Prefeito Constitucional do Município de Santa Rita, 

no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 

o que estabelece a lei municipal 1.834/2017. 

 

Resolve: 

 

Art. 1º - Nomear a comissão que conduzirá o processo 

eleitoral da Diretoria do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável de Santa Rita – biênio 

2019/2020, aprovada por unanimidade pelos membros do 

CMDRS, em Reunião Ordinária do dia 16 de outubro do 

corrente ano: 

 

Art. 2° - A referida comissão será composta pelos 

seguintes membros, ocupando as seguintes funções: 

 

Presidente da Comissão: Andréa dos Santos Silva 

(representando Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca 

e Abastecimento - SEAPPA) 

 

Vice - Presidente: Luzidelsom Baracho Ribeiro 

(representando o Instituto Federal da Paraíba)  

 

Membro da Comissão: José Sávio Vieira de Sá 

(representando o Banco do Nordeste)  

 

Membro da Comissão: Avelino Duarte dos Santos 

(representando a Associação de Moradores de Capitão)  

 

 Membro da Comissão: Bruna Andreza Carneiro 

(representando a Secretaria de Ação Social)  

 

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua 

publicação. 

 

Art. 4º - Revogam-se todas as disposições em contrário. 

 

Publique-se, 

Dê-se ciência. 

 

Emerson Fernandes Alvino Panta 

Prefeito Constitucional 

 

 

Secretaria de Administração e Gestão 

Comissão Permanente de Licitação 

 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 128/2018 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA 

REALIZAR SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS 

OBRAS EM FACE DAS CRECHES MUNICIPAIS 

DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Santa Rita, PB, no uso de suas atribuições, 

comunica o CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO 

supra, por questões eminentemente 

técnicas/administrativas. Preservado o interesse público 

no objeto licitado, poderá ser divulgada nova licitação, nos 

termos do Art. 21 da Lei 8.666/93. 

 

           Santa Rita, 23 de novembro de 2018. 

 

Maria Neuma Dias Chaves 

Presidente da Comissão 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151/2018 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2018 

 

O Sr. Pregoeiro torna público que fará realizar através na 

sede da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 

sediada na Praça Getulio Vargas, 40B - Centro - Santa Rita 

- PB, às 09:30 horas do dia 14 de Dezembro de 2018, 

licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 

preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para: 

AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA. 

Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 

legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. 

Informações: no horário das 07:30 as 13:00 horas dos dias 

úteis, no endereço supracitado. E-mail: 

pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: 

www.tce.pb.gov.br.  

 

Santa Rita - PB, 03 de dezembro de 2018. 

 

Miguel Carlos Lopes Filho 

Pregoeiro  Oficial 

 

 

Secretaria de Agricultura 

 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO 
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MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

DE SANTA RITA - PB 

 

CAPÍTULO I 

 

DO CONSELHO, SUAS FINALIDADES E SEDE 

 

Art. 1o O presente Regimento Interno regula a 

competência e as atividades do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável de Santa Rita – 

CMDRS de acordo com a Lei n.º 1.834 de 14 de dezembro 

de 2017. 

 

Art. 2o O CMDRS, é órgão vinculado a Secretaria 

Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e 

Abastecimento - SEAPPA. 

 

Art. 3o O CMDRS tem duração por tempo indeterminado 

e sua sede, administração e foro será na cidade de Santa 

Rita, Estado da Paraíba. 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 4o O CMDRS, com a finalidade de promover o 

desenvolvimento sustentável do segmento rural 

constituído pelos agricultores familiares, pecuaristas 

familiares, mulheres trabalhadoras rurais, juventude rural, 

assentados rurais, pescadores artesanais e profissionais, 

aquicultores e produtores rurais e criadores de pequeno e 

médio porte, de modo a propiciar-lhes o aumento da 

capacidade produtiva, a geração de empregos e a melhoria 

de renda, de caráter representativo, consultivo, 

deliberativo, fiscalizador e coordenador das atividades 

relacionadas ao desenvolvimento rural sustentável no 

Município de Santa Rita. 

 

Art. 5o É de competência do CMDRS: 

 

I- Participar do processo de elaboração do Plano 

Municipal de Desenvolvimento Rural - PMDR, que será 

realizado anualmente, cuja data será definida pela 

Diretoria do CMDRS; 

 

II- As propostas apresentadas no PMDR devem apresentar 

viabilidade técnica, financeira, e que sejam formuladas a 

partir das demandas identificadas pelos agricultores, 

pescadores, marisqueiros, piscicultores e criadores de 

pequeno e médio porte, do nosso município; 

 

III- Promover encontros e trocas de experiências técnicas 

e inovações com outros conselhos municipais de 

desenvolvimento rural, visando um melhor desempenho 

nas atividades de produção e comercialização na 

agricultura familiar; 

 

IV- Promover seminários, cursos, formação e capacitação 

com foco no desenvolvimento rural sustentável, bem 

como, na consolidação da cidadania do agricultor do 

município;  

 

V- Promover ações voltadas ao desenvolvimento da pesca 

e piscicultura; 

 

VI- Realizar e /ou participar de atividades de 

enfrentamento a doenças como Febre Aftosa e Brucelose 

junto aos criadores de animais do nosso município; 

 

VII- Promover ações que viabilize junto a setores públicos 

e privados a preservação e a recuperação do meio 

ambiente; 

 

VIII- Articular junto às secretarias municipais de 

Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, de 

Planejamento e Chefia de Gabinete a inclusão dos 

objetivos e ações do Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável no Plano Plurianual – 

PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e na Lei 

Orçamentária Anual – LOA; 

 

IX- Promover a criação e/ou fortalecimento das 

associações e cooperativas rurais no município, bem 

como, a sua participação no CMDRS; 

 

X- Elaborar documentos oficiais do CMDRS, sugerindo 

ao executivo municipal e aos órgãos e entidades públicas 

e privadas que atuam no município, ações que contribuam 

para o aumento da produção agrícola local, 

comercialização e destinação, para melhorar geração de 

emprego e renda no meio rural; 

 

XI- Elaborar e reformular, quando ocorrer necessidade o 

Regimento Interno do Conselho. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

 

Art. 6º - O CMDRS será composto por 18 membros, 

sendo 09 (nove) representantes do Poder Público, e 09 

(nove) da Sociedade Civil Organizada, que contribuam 

significativamente para o desenvolvimento rural 

sustentável do município. 

 

Parágrafo único - O número de suplentes corresponderá 

ao número de titulares. 

 

Art. 7º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável, do município de Santa Rita, é paritário, 

com 50% dos seus membros representando o Poder 

Público, e 50% representando a Sociedade Civil 

Organizada, que será composta por membros, que residem 

em áreas rurais afins, aqui definidas por áreas enumeradas, 

de acordo com a Lei n.º 1.834 de 14 de dezembro de 2017. 

 

§ 1º - Será assegurada a participação de no mínimo 30% 

de mulheres na composição do CMDRS, correspondendo 

a 05 (cinco) o número de participantes do gênero 

feminino, que serão distribuídas da seguinte forma: 03 

(três) da representação da Sociedade Civil Organizada e 

02 (duas), do Poder Público. 

 

§ 2o O ingresso dos representantes das entidades e/ou 

comunidades rurais serão decididos em Assembleia Geral 

do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável.  

 

§ 3o A cooperativa/associação de produtores rurais do 

município, deverá entregar estatuto ou contrato social, 

CNPJ e ata da diretoria para comprovar a atividade. 
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§ 4o O representante de Agricultores da 

localidade/comunidade deverá morar na respectiva 

localidade que representa. 

 

Art. 7º - Para exercer a função de membro do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, deve 

apresentar os seguintes requisitos: 

 

I - Idade superior a 18 anos; 

 

II - Idoneidade moral reconhecida. 

 

§ 1º - A indicação da representação do Poder Público, para 

compor o CMDRS, na condição de titular ou suplente, 

deverá ser feita pelo chefe do Poder Executivo municipal, 

e nas esferas estadual e federal, pelo chefe imediato, quer 

tenha sede no município ou não, e que será apresentado 

através de documento oficial no dia da posse, caso a 

instituição não apresente documento fica a vacância, até 

08 (oito) dias seguintes, à data da posse para solucionar a 

pendência, junto ao Conselho empossado; 

 

§ 2º - A indicação da representação da Sociedade Civil 

Organizada, para compor o CMDRS, na condição de 

titular e suplente passa pelo processo de organização, 

decisão e escolha, dentro das associações, conforme 

definição das áreas citadas nos Incisos: I, II e III, do Art 5ª 

da Lei n.º 1.834 de 14 de dezembro de 2017, os titulares e 

suplentes podem ser de associações diferentes, desde que 

sejam da mesma área, confirme os dispositivos 

mencionados. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS MEMBROS 
 

Art. 8o O mandato dos membros do Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS será de 

dois (2) anos, podendo ser reconduzido por igual período, 

e o seu exercício será sem ônus para os cofres públicos, 

sendo considerado serviço de relevante interesse público, 

cabendo às instituições representadas o custeio das 

despesas com locomoção e estadias. 

 

Art. 9o São deveres dos membros: 

 

I - Cumprir pontualmente os compromissos que contrair 

com o CMDRS; 

 

II - Zelar pelos interesses do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável; 

 

III - Cumprir fielmente as disposições deste Regimento; 

 

IV - Comparecer, quando convocado, às reuniões 

ordinárias e/ou extraordinárias; 

 

V - Solicitar por escrito o desligamento do CMDRS 

quando de seu interesse. 

 

Art. 10 São direitos dos membros: 

 

I - Tomar parte das reuniões, discutir, deliberar, votar e ser 

votado; 

 

II - Propor ao CMDRS medidas de interesse do setor 

primário do Município. 

 

CAPÍTULO V 

DA DIRETORIA, DA ESTRUTURA E 

FUNCIONAMENTO 

 

Art. 11 A diretoria do CMDRS, que será eleita por seus 

membros titulares, será constituída por: 

 

I – Presidente; 

 

II – Vice-presidente 

 

III – Primeiro secretário 

 

IV – Segundo secretário 

 

Art. 12 O plenário do CMDRS é a deliberação superior 

do Conselho, constituída pelos conselheiros titulares, 

configurada pela reunião ordinária ou extraordinária e tem 

a seguinte estrutura: 

 

I – Reuniões plenárias; 

 

II – Comissões internas; 

 

a) As comissões internas serão constituídas por, pelo 

menos, três membros indicados pelo plenário e 

designados pelo presidente do Conselho, terão sua 

finalidade especificada na resolução que as constituir, a 

qual indicará também o prazo para apresentarem o 

relatório de seus trabalhos; 

 

b) Cumpre ao órgão da administração pública municipal 

responsável pela coordenação e execução da política 

providenciar a locação de recursos humanos, materiais e 

financeiros, assim como o apoio logístico necessário ao 

pleno funcionamento do conselho; 

 

c) O CMDRS poderá contar com o apoio de entidades 

colaboradoras, como instituições de ensino e pesquisas, 

órgãos especializados em estudos pertinentes à 

assistência, instituições formadoras de recursos humanos 

na área, entidades não governamentais e entidades 

representativas de profissionais e produtores rurais. 

 

Art. 13 A Diretoria é o órgão de execução e de direção do 

CMDRS. 

 

Art. 14 O mandato da diretoria tem duração de um biênio 

podendo ser reconduzido, e com possibilidade de ser 

substituído, a qualquer tempo, a critério da sua 

representação. 

 

Parágrafo único. Os conselheiros com cargo de direção 

não poderão ser substituídos durante seu mandato, exceto 

quando se desvincularem de seu órgão representativo. 

 

Art. 15 Os funcionários públicos em cargo de confiança 

ou de direção, na esfera pública, não podem ser membros 

do Conselho representando algum segmento, que não, o 

do poder público. 

 

Art. 16 Os/as conselheiros/as não receberão qualquer 
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remuneração por sua participação no Conselho e seus 

serviços prestados serão considerados, para todos os 

efeitos, como de interesse público e relevante valor social. 

 

Art. 17 O CMDRS, terá o seu presidente eleito, entre os 

seus membros, em reunião plenária, recomendada a 

alternância de cada mandato, sendo permitida a 

recondução. 

 

§ 1o Quando houver vacância no cargo de presidente, o 

vice-presidente assumirá, cabendo realizar nova eleição 

para completar a diretoria e finalizar o mandato. 

 

§ 2o Sempre que houver vacância de um membro da Mesa 

Diretora ou similar, seja ele representante de um órgão ou 

de entidade, caberá ao plenário do Conselho decidir sobre 

a ocupação do cargo vago, seja por aclamação ou voto. 

 

§ 3o Caso seja posta apenas uma candidatura, a plenária 

poderá adotar a escolha por aclamação. 

 

Art. 18 A Diretoria será eleita através de votação entre os 

conselheiros do CMDRS, em assembleia ordinária, com a 

presença mínima de 2/3 (dois terços) dos integrantes do 

conselho. 

 

§ 1º - A indicação da representação do Poder Público, para 

compor o CMDRS, na condição de titular ou suplente, 

deverá ser feita pelo chefe do Poder Executivo municipal, 

e nas esferas estadual e federal, pelo chefe imediato, quer 

tenha sede no município ou não, e que será apresentado 

através de documento oficial no dia da posse, caso a 

instituição não apresente documento fica a vacância, até 

08 (oito) dias seguintes, à data da posse para solucionar a 

pendência, junto ao Conselho empossado; 

 

§ 2º- No processo de escolha da Diretoria do CMDRS, se 

existir mais de um postulante para o mesmo cargo de 

Presidente, o mais votado será o eleito, sendo o segundo 

mais votado, eleito Vice-Presidente, no caso de Primeiro 

Secretário, o mais votado será eleito Primeiro Secretário, 

e o segundo mais votado, o Segundo Secretário; 

 

Art. 19 Compete à Diretoria: 

 

I - Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

 

II - Prever e prover as necessidades do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável; 

 

III - Propor reformas regimentais; 

 

IV - Criar subcomissões, quando assim parecer oportuno 

para melhorar a eficiência na execução das ações; 

 

V - Resolver os casos omissos do presente Regimento 

Interno. 

 

Art. 20 Compete ao Presidente: 

 

I - Presidir as reuniões do Conselho; 

 

II - Convocar e dirigir as reuniões do Conselho; 

 

III - Representar o Conselho 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. 21 Compete ao Vice-Presidente: 

 

I - Substituir o presidente em sua ausência; 

 

II - Auxiliar o Presidente no exercício de suas funções; 

 

III - Realizar outras tarefas que lhe forem atribuídas. 

 

Art. 22 Compete ao Secretário: 

 

I - Secretariar e lavrar as atas durante as reuniões; 

 

II - Assessorar suas reuniões e divulgar suas deliberações; 

 

III - Subsidiar o Plenário com assessoria técnica e poderá 

requisitar consultoria e assessoramento de instituições, 

órgãos e entidades ligados à área, para dar suporte e/ou 

prestar apoio técnico-logístico ao Conselho;  

 

IV - Levantar e sistematizar as informações previstas em 

lei, que permitam ao CMDRS articular-se com outros 

órgãos ou instituições que tratam das demais políticas 

públicas; 

 

V – Expedir atos de convocação de reuniões por 

determinação do Presidente;  

 

VI - Executar atividades de apoio; 

 

VII - Realizar outras tarefas que lhe forem atribuídas. 

 

Art. 23 Compete ao Segundo Secretário: 

I- Substituir o Primeiro Secretário em sua ausência; 

 

CAPÍTULO VI 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 24 As reuniões serão formadas pelos membros 

constituídos, cabendo-lhe direito de voz e voto; 

 

Parágrafo Único - As reuniões serão dirigidas pelo 

Presidente auxiliado pelo Secretário e Vice-Presidente. 

 

Art. 25 As reuniões serão ordinárias ou extraordinárias; 

 

§ 1o as reuniões ordinárias ou extraordinárias serão 

convocadas pelo Presidente do Conselho Municipal. 

 

§ 2o As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas 

ainda por 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho 

Municipal. 

 

Art. 26 As reuniões serão realizadas mensalmente, 

conforme calendário anual. 

 

Art. 27 As reuniões serão convocadas mediante convite a 

todos os membros titulares com antecedência mínima de 

03 (três) dias. 
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§ 1o As reuniões extraordinárias serão convocadas com 03 

(três) dias de antecedência. 

 

§ 2o No convite deverá constar data, hora e local de 

realização, ordem do dia a ser apreciada e outras 

observações julgadas convenientes pela presidência. 

 

§ 3o Na impossibilidade de o conselheiro titular 

comparecer à reunião, o suplente deverá substituí-lo. 

 

§ 4o A convocação dos conselheiros poderá ser realizada 

por e-mail, ligações telefônicas e/ou redes sociais. 

 

Art. 28 As reuniões, ordinárias e extraordinárias, se 

instalarão, com a presença mínima 1/3 (um terço) mais 

01(um) do número total dos membros nomeados. 

Parágrafo único: Somente serão deliberados assuntos 

quando houver presença de 1/3 (um terço) mais 01(um) do 

número total dos membros nomeados. 

 

Art. 29 Nas reuniões ordinárias, as deliberações serão 

tomadas com a aprovação de no mínimo 1/3 (um terço) 

mais 01(um) dos presentes, através do voto aberto ou por 

aclamação. 

 

§ 1o em caso de empate o voto de qualidade será dado pelo 

Presidente do Conselho Municipal. 

 

§ 2o Cada membro do Conselho só terá direito a 01 (um) 

voto, não sendo permitido votar por procuração. 

 

§ 3o O suplente só terá direito a voto, quando o titular não 

estiver presente. 

 

§ 4o Todos os assuntos tratados e as deliberações 

aprovadas em cada reunião do Plenário serão devidamente 

registrados em ata, que será digitada, devendo conter em 

seu texto as posições majoritárias, minoritárias e de 

abstenção, com o número de seus respectivos votantes, a 

qual será apresentada lida e discutida na reunião seguinte 

para aprovação.  

 

§ 5o A ata, após lida e aprovada deverá ser firmada pelo 

membro que a presidiu e pelo que secretariou a reunião. 

 

§ 6o Nas reuniões do Conselho haverá uma lista de 

frequência para o registro dos Conselheiros presentes, 

sendo que o mesmo servirá de testemunho para quaisquer 

dúvidas e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários 

sobre os assuntos debatidos nas mesmas. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

Art. 30 Será considerada vaga a cadeira do membro que 

não comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 

(cinco) alternadas durante o ano sem justificativa formal 

escrita aceita pela Diretoria. 

 

Art. 31 O Conselho Municipal deverá realizar uma 

reunião de fim de ano, para avaliação anual das metas 

previstas e resultados alcançados do Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável.  

 

Art. 32 Este Regimento poderá ser alterado, no todo ou 

em partes mediante deliberação tomada em Reunião, 

expressamente convocada para o feito, deste Regimento. 

 

Art. 33 Toda documentação produzida pelo CMDRS e/ou 

comissões instaladas deverá ser mantida na sede do 

Conselho, não existindo sede, ficará na SEAPPA, sendo 

disponibilizada a pesquisa por quaisquer pessoa 

interessada. 

 

Art. 34 Os casos omissos neste Regimento serão 

resolvidos pela Diretoria. 

Parágrafo único: As alterações deste regimento, aprovadas 

pelo plenário, serão enviadas ao Chefe do Poder 

Executivo, que por Decreto, fará as modificações julgadas 

necessárias.  

 

Art. 35 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita-PB, em 29 

de outubro de 2018. 

 

Emerson Fernandes A. Panta. 

Prefeito Constitucional 
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