
CAPITAL ESTADUAL DO 88ARACATU

GABINETE DO PREFEITO

Nazaré da Mata/PE, em 12 de agosto de 2019.

Ofício GAB/PE n° 102/2019

Exma. Sra. Vereadora
Maristela Maribel de Fontes Araújo
Presidente da Câmara Municipal de Nazaré da Mata

Assunto: Projeto de Lei que “Cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável, Habitação, Meio Ambiente e Orçamento (COMUDES) e o 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Habitação, Meio 
Ambiente e Orçamento (FUMUDES) e dá outras providências”.

Com os cumprimentos iniciais a Vossa Excelência e demais 
representantes dessa Egrégia Casa Legislativa, encaminhamos para a apreciação 
de V. Exas., o Projeto de Lei n° 013/2019, que “Cria o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável, Habitação, Meio Ambiente e Orçamento (COMUDES) 
e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Habitação, Meio Ambiente e 
Orçamento (FUMUDES) e dá outras providências”, esperando sua respeitável 
análise e deliberação.

Exma. Sra. Presidente,
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N° 013/2019

Senhora Presidente,
Senhores Vereadores,

Encaminhamos a essa Egrégia Casa Legislativa, para análise, apreciação 
e aprovação, o presente Projeto de Lei, que “Cria o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável, Habitação, Meio Ambiente e Orçamento (COMUDES) 
e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Habitação, Meio Ambiente e 
Orçamento (FUMUDES) e dá outras providências”.

Esta proposição dará cumprimento às previsões expressamente definidas 
no art. 101, incisos IX e X, ambos da Lei Municipal n° 331/2006 (Plano de Diretor 
Municipal), nas quais restou determinada a previsão de criação do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Habitação, Meio Ambiente e Orçamento 
(COMUDES), de extrema relevância para a sociedade, pelo seu papel de 
fiscalização e monitoramento das políticas públicas municiais, bem como a criação 
do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Habitação, Meio Ambiente e 
Orçamento (FUMUDES), para onde poderão ser destinados recursos para a 
consecução dos objetivos estabelecidos no Plano Diretor.

Em síntese, apresentamos as razões que nos levaram a encaminhar este 
Projeto de Lei, para análise e votação por parte desta distinta Câmara Municipal, 
esperando que os ilustres vereadores o acolham, aprovando-o integralmente.
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PROJETO DE LEI N° 013/2019

EMENTA: Cria o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável, Habitação, 
Meio Ambiente e Orçamento (COMUDES) e
o Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável, Habitação, Meio Ambiente e 
Orçamento (FUMUDES) e dá outras 
providências.

0  PREFEITO CONSTITUCIONAL DE NAZARÉ DA MATA -  PERNAMBUCO, no
uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, submete à apreciação do 
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1o. Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, 
Habitação, Meio Ambiente e Orçamento, também denominado COMUDES, órgão 
colegiado consultivo, fiscalizador e deliberativo das políticas municipais para o 
desenvolvimento sustentável do Município de Nazaré da Mata, que terá a função de 
formulação, consulta ou deliberação, segundo o contexto de cada política pública ou 
programa de desenvolvimento em implementação.

Art. 2o. Ao COMUDES compete:

1 - O desenvolvimento sustentável do município, assegurando a efetiva e legítima 
participação de representações dos diversos segmentos sociais e movimentos na 
discussão e revisão do Plano Diretor Municipal, de forma a que este contemple 
estratégias, ações, programas e projetos de apoio e fomento ao desenvolvimento 
econômico e social, em bases sustentáveis, do Município de Nazaré da Mata;

II - A execução, monitoria e avaliação das ações previstas no Plano Diretor 
Municipal, os impactos dessas ações no desenvolvimento municipal e proposição de 
redirecionamentos;

III - A formulação e proposição de políticas públicas municipais voltadas para o 
desenvolvimento sustentável;

IV - A aprovação e compatibilização da programação físico-financeira anual, a nível 
municipal, dos programas previstos nos instrumentos de planejamento
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governamental, acompanhando seu desempenho e apreciando relatórios de 
execução;

V -  O suporte na formulação e proposição de ações, programas e projetos para o 
Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária 
Anual (LOA) do Municipal;

VI -  O apoio na elaboração, o monitoramento e a avaliação de Planos, Programas, 
Projetos, Ações e Atividades, de natureza transitória ou permanente;

VII -  A discussão quanto à priorização, hierarquização e exercício do controle social 
local no desenvolvimento de ações e atividades de responsabilidade do setor 
público;

VIII - A consulta quanto ao público beneficiário, a localização, ao período adequado 
e as demais informações para a composição dos investimentos governamentais no 
município;

IX - A instalação de Comissões, Câmaras ou Comitês específicos para deliberar, 
e/ou executar, acompanhar, e avaliar ações e atividades especificas;

X - A interlocução privilegiada junto aos órgãos públicos para sugerir adequações e 
denunciar as irregularidades das suas ações.

XI - A compatibilização entre as políticas públicas municipal, territorial, estadual e 
federal, voltadas para o desenvolvimento sustentável e para a conquista e 
consolidação da plena cidadania no Município;

XII - O estímulo à implantação e reestruturação de organizações representativas de 
segmentos sociais, tanto no meio urbano quanto no rural, estimulando-as, também, 
para participação no COMUDES;

XIII - A articulação com os municípios vizinhos, com vistas à elaboração, 
qualificação e implementação de Planos Territoriais de Desenvolvimento 
Sustentável;

XIV - A identificação, encaminhamento e monitoramento de demandas relacionadas 
ao fortalecimento da agricultura familiar e outros segmentos sociais fragilizados;

XV -  A promoção de ações que estimulepfi, preservem e fortaleçam a cultura local;
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XVI -  A busca do melhor funcionamento e representatividade do Conselho, através 
do estímulo a participação de diferentes atores sociais do Município, estimulando a 
participação de organizações não governamentais e de representação.

Art. 3o. O COMUDES tem foro e sede no Município de Nazaré da Mata.

Art, 4o. O mandato dos membros do COMUDES será de 02 (dois) anos, sendo 
exercido sem ônus para os cofres públicos, por ser considerado serviço relevante 
prestado ao Município.

Parágrafo único. Será permitida uma única reeleição dos seus membros, não se 
admitindo prorrogação de mandato.

Art. 5o. A composição do COMUDES está prevista nos artigos 1o, 2o e 3o da Lei 
Municipal n° 414/2019, que alterou a redação do art. 92 da Lei Municipal n° 
331/2016.

§ 1o Todos os (as) Conselheiros (as) Titulares e Suplentes deverão ser formalmente 
indicados (as), em documento escrito, pelas instituições/entidades que representam:

§ 2o As indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal para publicação, 
através de Decreto ou Portaria Municipal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 6o. O Poder Executivo Municipal, através de seus órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, fornecerá as condições técnicas e materiais e as 
informações necessárias para o COMUDES cumprir suas atribuições.

Art. 7o. Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Habitação, 
Meio Ambiente e Orçamento, denominado FUMUDES, com a finalidade de custear a 
consecução e execução das políticas urbanas traçadas no Plano Diretor Municipal, 
notadamente na execução de projetos e programas de Habitação de Interesse 
Social, regularização fundiária, proteção e preservação ambiental, educação 
ambiental, além de outros programas e projetos ora instituídos.

Art. 8o. O FUMUDES gerenciará recursos do orçamento municipal e de 
transferências estaduais e federais e será constituído das seguintes receitas:

I -  As dotações que lhe forem consignadas nos orçamentos do município, do estado 
e da União;

II -  Os recursos provenientes de convênios ou acordos de qualquer natureza, 
celebrados com instituições nacionais ou internacionais, para execução da Política 
Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Habitação, Meio Ambiente e Orçamento.
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III -  Os recursos decorrentes de doações do poder público ou da iniciativa privada.

Parágrafo único. O Conselho fixará critérios para a utilização dos recursos 
financeiros e dotações orçamentárias integrantes do FUMUDES, bem como prestará 
contas, em assembleia, ao final de cada exercício fiscal.

Art. 9o. O Chefe do Poder Executivo regulamentará, por Decreto, as normas a serem 
adotadas para a efetiva implantação do COMUDES.

Parágrafo único. O COMUDES deverá ser instalado no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da vigência desta Lei, sendo o mesmo responsável pela elaboração de seu 
Regimento Interno, para regular o funcionamento.

Art. 10. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
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