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Lei nº  8.217,  de 24 de março  de 2011. 
 

 

 

 

Institui o Conselho Municipal para o 

Desenvolvimento Sustentável - 

COMUDES e dá outras providências. 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

DECRETA     E    EU    SANCIONO    A    SEGUINTE    LEI: 

 

Capítulo I – Dos Princípios e Diretrizes 
 

 

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal para o Desenvolvimento 

Sustentável – COMUDES, de caráter consultivo, com a missão de desenvolver reflexões e 

discutir processos e procedimentos participativos com a sociedade campista, possibilitando o 

acesso à informação e conhecimento em prol da construção coletiva do desenvolvimento 

municipal. 

Parágrafo Único – O COMUDES se constituirá em um espaço permanente, sem 

prazo determinado, aberto às questões relacionadas a promoção integrada das forças humanas 

e materiais do Município de Campos dos Goytacazes, envolvendo organizações 

governamentais, não governamentais, entidades públicas e privadas e pessoas físicas 

comprometidas com a temática do Desenvolvimento Sustentável. 

 

Art. 2º - Visando ser referência estadual em estratégias de excelência na 

mobilização social e gestão da informação para construção de condições de desenvolvimento 

sustentável através de ampla participação, o COMUDES tem como objetivos:  

I - implantar e manter banco de dados atualizado com noticias, conteúdos, obras e guias 

de fontes referentes à temática; 
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II – facilitar o acesso à rede de informações técnicas, procedendo ao mapeamento e 

atualização permanente dos dados referentes aos programas, serviços e profissionais 

respectivos em andamento ou previstos no município, a fim de subsidiar ações específicas 

para a definição de políticas públicas para o efetivo planejamento participativo; 

III – desenvolver estratégias de comunicação permanentes, de intercâmbio e dos 

vínculos de apoio e solidariedade mútuos entre integrantes, entidades e pessoas que prestam 

ou tenham prestado serviços visando o desenvolvimento do município; 

IV – produzir de materiais informativos, pedagógicos e de apoio referentes à temática, 

subsidiando o desenvolvimento das suas atividades e a formação de opinião e de setores não-

técnicos da população;  

V – promover anualmente campanhas e ações permanentes voltadas para mobilização 

da opinião pública e a conscientização da sociedade sobre o fato do desenvolvimento de uma 

comunidade ser responsabilidade de todos; 

VI - fomentar e monitorar a implantação e execução dos Planos Municipais, Estaduais e 

Nacionais de forma integrada e eficaz;  

VII - viabilizar a facilitação de denúncias, tais como podas em árvores de forma 

irregular, lixos depositados em vias públicas dentre outras ações que acarretem em riscos de 

comprometimento dos tratos orientadores de procedimento sugeridos pelo COMUDES;  

VIII - estimular congressos, jornadas, seminários, painéis, conferências, debates, cursos 

e estudos sobre questões referentes à temática, promovendo a formação e aperfeiçoamento de 

seus integrantes, educadores, profissionais e pessoas que de qualquer forma prestem serviços 

visando a concretização dos objetivos desenvolvimentistas; 

IX - atuar respeitando todo o regramento jurídico, de todos os níveis, em vigor no país. 

Art. 3º - O COMUDES, inspirado nos princípios dos Direitos Humanos, 

não admitirá, no cumprimento de suas finalidades, qualquer discriminação de gênero, étnica, 

bem como quanto à condição social, opção política ou credo religioso, tendo como valores:  
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I – compromisso com a defesa dos interesses do Município de Campos dos Goytacazes; 

II – ética nas relações interpessoais e interinstitucionais; 

III – respeito à diferença de opinião; 

IV – participação e co-responsabilidade; 

V – desenvolvimento pessoal e técnico.  

 

Capítulo II – Da Composição, Coordenação e Normas de funcionamento 

 

Art. 4º - Para composição do Conselho Municipal para o Desenvolvimento 

Sustentável – COMUDES observar-se-ão as seguintes diretrizes: 

I – farão parte do Conselho as organizações, originalmente convidadas, que participarão 

da fundação da Entidade e subscreverão a ata respectiva no dia 31 de março de 2011; 

II - as organizações podem ser governamentais e/ou não-governamentais, entidades 

públicas e/ou privadas, que aderirem formalmente, mediante requisição por escrito e 

declaração de aquiescência com os objetivos e finalidades do COMUDES; 

III – integrará o Conselho as pessoas físicas voluntárias que aderirem formalmente 

mediante requisição por escrito e declaração de aquiescência com os objetivos e finalidades. 

Parágrafo único – O mandato dos membros indicados para constituição do Conselho 

Municipal para o Desenvolvimento Sustentável - COMUDES será de 01 (um) ano, tendo um 

terço de sua composição renovada por via eleitoral, nos termos do capítulo IV desta lei. 

 

Art. 5º - Poderá ser excluído do COMUDES o integrante que praticar ato que resulte 

em seu desprestígio, prejuízo de seus interesses, ou que afronte seus objetivos e finalidades.  

Parágrafo único - A aplicação da penalidade é de competência dos integrantes, em 

reunião extraordinária especialmente convocada para esse fim, assegurada a ampla defesa. 

 

Art. 6º - São membros permanentes do Conselho Municipal para o Desenvolvimento 

Sustentável - COMUDES:  
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I – o Prefeito Municipal, ao qual caberá a Presidência do COMUDES; 

II – o Vice-Prefeito Municipal; 

III – o Presidente da Câmara Municipal; 

IV – o Procurador Geral do Município; 

V – os Parlamentares Estaduais e Federais com domicílio eleitoral no Município de 

Campos dos Goytacazes.  

          Parágrafo único – Nos casos de impedimentos e ausências do Prefeito Municipal, de 

que trata o art. 65 da Lei Orgânica do Município, caberá ao Vice-Prefeito do Município 

substituí-lo, ocupando a Presidência do COMUDES.    

Art. 7º - O Fórum Campista para Desenvolvimento Sustentável de que trata 

esta Lei, terá até 35 entidades ou instituições de base local como membros titulares e 05 

suplentes a serem definidos na 1º reunião do COMUDES, compreendendo as seguintes 

instituições:  

 

I – Um representante do Conselho Municipal de Segurança; 

II – Um representante do Conselho Municipal de Gestão do FUNDECAM; 

III – Um representante do Conselho Municipal dos Direitos Difusos (PROCON); 

IV – Um representante do Conselho Municipal de Educação; 

V – Um representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo; 

VI – Um representante do Conselho Municipal de Trabalho e Renda; 

VII – Um representante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; 

VIII – Um representante do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso; 

IX – Um representante do Conselho Municipal Tutelar dos Direitos das Crianças e 

Adolescentes; 

X – Um representante do Conselho Municipal de Assistência Social; 

XI – Um representante do Conselho Municipal de Cultura; 

XII – Um representante do Conselho Municipal de Habitação; 

XIII – Um representante do Conselho Municipal de Transporte; 

XIV – O Secretário Municipal de Governo; 
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XV – Um representante do representante do Fórum Interinstitucional dos Direitos de 

Ensino Superior de Campos – FIDESC; 

XVI – Um representante da Cooperativa dos Plantonistas de Cana do Norte Fluminense 

- COOPLANTA – Coagro; 

XVII – Um representante da Fundação Estadual Norte Fluminense – FENORTE; 

XVIII – Um representante da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – 

FIRJAN; 

XIX – Um representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL; 

XX – Um representante da Associação dos Pequenos Produtores Rurais – APOBRAL; 

XXI – Um representante da Associação Evangélica de Campos – AEC; 

XXII – Um representante do BISPADO; 

XXIII – Um representante da MAÇONARIA; 

XXIV – Um representante da Associação Comercial e Industrial de Campos – ACIC; 

XXV – Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; 

XXVI – Um representante da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – 

JUCERJA; 

XXVII – Um representante do LIONS Club de Campos;    

XXVIII – Um representante do ROTARY Club de Campos; 

XXIX – Um representante da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro – UENF; 

XXX – Um representante da Universidade Federal Fluminense – UFF; 

XXXI – Um representante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ; 

XXXII – Um representante da Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento 

Regional – FUNDENOR; 

XXXIII – Um representante da DEFESA CIVIL; 

XXXIV – Um representante da GUARDA MUNICIPAL; 

XXXV – Um representante da POLÍCIA CIVIL; 

XXXVI – Um representante do 56º BATALHÃO DE INFANTARIA; 

XXXVII – Um representante da CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DO PARAÍBA;  

XXXVIII – Um representante da AMPLA; 

XXXIX – Um representante do Corpo de Bombeiros;  
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XL – Um representante do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de 

Campos – SETRANSPAS; 

XLI – O Coordenador de Desenvolvimento Econômico 

XLII – Um representante do Conselho Municipal de Saúde;  

XLIII- Um representante do 8º Batalhão de Polícia Militar. 

 

§1º – A participação no Fórum não gera em nenhuma hipótese vínculo empregatício, 

possibilidade de remuneração ou ressarcimento de nenhuma espécie. 

§2º - As entidades de que trata este artigo que não aceitarem participar do COMUDES 

deverão enviar, por escrito, sua decisão, protolocando-a junto a Secretaria Municipal de 

Governo. 

 

Art. 8º - Com o objetivo de programar as ações previstas pelo COMUDES, 

poderão ser formadas as seguintes Comissões: 

I - Comissão de Campanhas; 

II - Comissão de Projetos; 

III - Comissão de Captação de Recursos (humanos ou materiais); 

IV - Comissão Editorial de Estudos. 

§ 1º - Outras comissões poderão ser constituídas a partir de necessidades identificadas 

por qualquer membro do Conselho. 

§ 2º - Cada comissão elegerá um coordenador, um vice-coordenador e um secretário. 

§ 3º - As comissões se reunirão de acordo com a necessidade. 

Art. 9º – As deliberações do COMUDES serão tomadas por maioria 

simples, em Reunião Ordinária, com a presença mínima de metade dos seus integrantes em 

primeira convocação; e, em segunda convocação, meia hora após a primeira, com qualquer 

número. 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

Gabinete da Prefeita  

§1º - As Reuniões Ordinárias deverão ser realizadas de preferência na última segunda-

feira de cada mês. 

§2º - O COMUDES poderá se reunir extraordinariamente quando necessário. 

 

Art. 10 - Serão deliberadas em Reunião Ordinária:  

I – convite a novos membros e substituição dos membros indicados originalmente; 

II - reforma do Regimento Interno; 

III - aplicação de penalidades aos integrantes; 

IV – aprovação do planejamento e avaliação das atividades; 

V - extinção do COMUDES. 

 

Art. 11 - A Reunião Ordinária será convocada pelo presidente do 

COMUDES, por meio de circular,  aviso pela imprensa ou publicação em site, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

§ 1º - O COMUDES poderá reunir-se extraordinariamente, quando convocado por 

maioria absoluta de seus membros, para fins previamente especificados no aviso de 

convocação, exigindo-se a maioria simples para as deliberações.  

§ 2º - As reuniões extraordinárias serão preferencialmente realizadas na cidade sede do 

COMUDES e quando fique impossibilitada a presidência pelo Prefeito e Vice-Prefeito 

sucessivamente poderão ser presididas por qualquer integrante efetivo, à escolha do plenário.  

 

Capítulo III - Das Atribuições 

 

Art. 12 – Compete ao presidente do COMUDES: 

I - convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias; 

II - convocar reuniões das comissões; 
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III - elaborar a pauta de reuniões; 

IV - representar o COMUDES em solenidades, eventos ou contatos com a imprensa ou 

delegar tais competências; 

V - apresentar relatório anual das atividades desenvolvidas. 

 

Art. 13 – Compete aos demais integrantes do COMUDES:  

I – auxiliar diretamente a presidência na execução das finalidades do Conselho; 

II - programar as deliberações e ações definidas pelo Fórum e fomentar a sua 

implementação nas formas respectivas; 

III – participar de todos os eventos e reuniões promovidas pelo COMUDES no âmbito 

de sua representação, e em qualquer âmbito, salvo motivo de força maior, mediante 

designação de substituto; 

IV - convocar reuniões com as autoridades Municipais, Estaduais e Federais, 

executando as deliberações da entidade na área de abrangência respectiva. 

 

Capítulo IV – Da Renovação dos membros 

 

 

Art. 14 – A renovação dos membros do COMUDES de que trata o 

parágrafo único do art. 4º desta lei, será precedida de registro dos candidatos, em local e 

período a ser determinado pelo Conselho, através de edital divulgado por meio de 

circular, aviso pela imprensa ou publicação em site. 

 

 

Art. 15 - A eleição será efetivada em votação aberta na Reunião Ordinária. 

Parágrafo único - Os eleitos serão considerados automaticamente empossados tão logo 

sejam proclamados os resultados da respectiva eleição. 

 

Art. 16 - Durante reunião ordinária, será constituída Comissão Eleitoral 

composta por três integrantes, para os fins previstos no parágrafo único do artigo 4º desta lei. 

Parágrafo único - Compete à Comissão Eleitoral:  

I - coordenar o pleito;  

II - receber e processar os pedidos de inscrição dos candidatos;  

III - apurar os votos do pleito, resolvendo as questões que surgirem. 
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Capítulo V – Das Disposições Finais 

Art. 17 - No caso de vacância de algum cargo, será convocada Reunião 

Extraordinária para realização de nova eleição. 

 

Art. 18 - Os casos omissos serão resolvidos pela plenária em reunião 

ordinária. 

 

Art. 19 – A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, inclusive as contidas na Lei nº. 7.297/02. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de março de 2011. 

 

 

Rosinha Garotinho 
- Prefeita - 

 

 

 

(Republicada por ter saído com incorreção) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes  -  Rua Coronel Ponciano Azevedo Furtado, 47 Pq. Santo Amaro 

FFP/ C:/Lei nº  8.217/11 


