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LEI N° 922/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020

“Dá nova redação a Lei 675/2015 que criou o 
Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável -  CMDRS. ”

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições legais especialmente o disposto no Art. 78, inciso XI, da Lei Orgânica,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei.

Art. r .  Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável -  CMDS, órgão colegiado 
gestor do desenvolvimento sustentável no Município de Luís Eduardo Magalhães, e do FUMAF (Fundo 
Municipal da Agricultura Familiar), com caráter de fiscalização, de formulação, consulta e deliberação, 
segundo contexto das políticas públicas ou programa de desenvolvimento em implementação.

Art. 2o. Ao CMDS compete promover:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX .

o  desenvolvimento sustentável do Município, assegurando a efetiva e legítima participação de 
representações dos diversos segmentos sociais e movimentos na discussão e elaboração do Plano 
Municipal de Desenvolvimento Sustentável — PMDS, de forma que este contemple estratégias, 
ações, programas e projetos de apoio e fomento ao desenvolvimento econômico e social em bases 
sustentáveis, do Município;
A execução, a monitoria e a avaliação das ações previstas no Plano Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável, os impactos dessas ações no desenvolvimento municipal e propor 
redirecionamento;
A formulação e a proposição de políticas públicas municipais voltadas para o desenvolvimento 
sustentável;
Aprovação e compatibilização da programação físico-financeira anual, a nível municipal, dos 
programas que integram o Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável, acompanhando seu 
desempenho e apreciando relatórios de execução;
A formulação e preposição de ações, programas e projetos para o Plano Plurianual (PPA), a Lei 
de Diretrizes Orçamentária (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município;
A elaboração, o monitoramento e a avaliação de Planos, Programas, Projetos e Ações e 
Atividades, de natureza transitória ou pennanente;
A priorização, a hierarquização e o exercício do controle social local no desenvolvimento de ações 
e atividades de responsabilidade do setor público;
A consulta quanto ao público beneficiário, a localização, ao período adequado e as demais 
informações para a composição dos investimentos governamentais no Município.
A instalação de Comissões, Câmaras ou Comitês específicos para deliberar, e/ou executar, 
acompanhar, avaliar Ações e Atividades Específicas;
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