
Prefeitura Municipal de Três Pontas - MG
“TERRA DO PADRE VICTOR”

        LEI Nº 4.307, DE 26 DE JUNHO DE 2018.

Dispõe  sobre  a  criação  do  Conselho  de  Desenvolvimento 
Econômico e Sustentável – CONDES de Três Pontas e dá outras 
providências.

 O  Povo  de  Treês  Pontas-MG,  por  seus  representantes  na  Caêmara  Municipal  aprovou,  e  eu, 
Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Art. 1º. Fica criado o Conselho de Desenvolvimento Econoê mico e Sustentaável de Treês Pontas - 
CONDES-Treês Pontas como oá rgaão colegiado de caraá ter deliberativo e de aconselhamento. 

Art. 2º O Conselho de Desenvolvimento Econoê mico e Sustentaável de Treês Pontas - CONDES-
Treês Pontas assume a funçaão de organismo de representaçaão do poder puá blico e da sociedade civil na  
gestaão das políáticas de desenvolvimento do Municíápio e tem por objetivos:
I. Promover,  incentivar,  acompanhar  e  avaliar  as  açoã es  de  Desenvolvimento  Econoê mico  e 
Sustentaável no Municíápio;
II. Definir e auxiliar no estabelecimento de diretrizes, padroã es e projetos;
III. Articular políáticas puá blicas de desenvolvimento urbano e rural; 
IV. Pronunciar-se sobre questoã es de relevante interesse para o Municíápio, em conformidade com 
as disposiçoã es da legislaçaão estadual e federal;
V. Auxiliar no estabelecimento de diretrizes, padroã es e projetos na aá rea de atuaçaão.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO

 Art. 3º O Conselho de Desenvolvimento Econoê mico e Sustentaável de Treês Pontas - CONDES-
Treês Pontas eá  formado pelo Prefeito Municipal que o preside,  e por mais 15 (quinze) conselheiros 
titulares, e igual nuá mero de conselheiros suplentes, mediante uma composiçaão tripartite, sendo: 
I - um terço dos representantes do poder puá blico; 
II  -  um terço dos  representantes  da sociedade civil  (associaçoã es  de  bairros/moradores,  clubes de 
serviços, sindicatos, e entidades civis);
III  -  e  um  terço  dos  setores  produtivos  (induá stria,  comeárcio,  serviços,  e  associaçoã es  teácnico-
profissionais).

§ 1º. Os Conselheiros escolheraão, dentre eles, o 1º Vice-Presidente e o 2º Vice-Presidente, para  
mandato de 02 (dois) anos, que substituiraão o Presidente em caso de falta, impedimento ou vacaência,  
nesta ordem.

§ 2º. O Presidente e os Vice-Presidentes, quando no exercíácio da Presideência, somente votaraão 
pareceres e resoluçoã es quando houver empate nas votaçoã es pelos demais conselheiros.

Art. 4º. Saão conselheiros titulares, representantes dos seguimentos abaixo estabelecidos, sendo 
respeitada a mesma indicaçaão para conselheiros suplentes:
I - 5 (cinco) representantes do Poder Puá blico, sendo:
a) 3 (treês) representantes do Poder Executivo Municipal;
b) 1 (um) representante do Poder Legislativo Municipal;
c) 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econoê mico ou similar.
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II - 5 (cinco) representantes da sociedade civil, sendo:
a) 1 (um) representante das Associaçoã es de Bairros ou Moradores;
b) 1 (um) representante dos Sindicatos Patronais ou de Trabalhadores;
c) 1 (um) representante dos Clubes de Serviços e Voluntariado;
d) 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/MG.
e) 1 (um) representante das Instituiçoã es de Ensino Superior estabelecidas no municíápio.
III - 5 (cinco) representantes dos setores produtivos, sendo:
a) 2 (dois) representantes da Associaçaão Comercial e Empresarial;
b) 2 (dois) representante de Associaçoã es Civis estabelecidas e em funcionamento no municíápio;
c) 1 (um) representante da Associaçaão de Profissionais da Engenharia.

§ 1º.  O mandato dos Conselheiros seraá  de 2 (dois) anos,  podendo ocorrer  reconduçaão dos 
mesmos.

§ 2º. O exercíácio da funçaão de Conselheiro seraá  de caraá ter voluntaá rio, sem remuneraçaão, sendo 
considerada serviço de natureza relevante.

§ 3º.  EÉ  facultada aà  entidade ou organizaçaão a substituiçaão de seu representante a qualquer 
momento, mediante justificativa pertinente e acatada pelos membros do Conselho.

§ 4º. A cada 2 (dois) mandatos eá  necessaá rio e obrigatoá rio a renovaçaão de pelo menos 1/3(um) 
terço dos conselheiros titulares,  divididos igualitariamente entre os seguimentos estabelecidos nos  
artigos 3º e 4º desta Lei. 

CAPÍTULO III
DA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS

Art. 5º. Os Conselheiros, titulares e suplentes, seraão nomeados por meio de Decreto do Poder 
Executivo, para o mandato de 2 (dois) anos, em conformidade com os segmentos elencados no artigo  
4º desta Lei.

Art.  6º.  A  escolha  dos  Conselheiros  obedeceraá  aos  procedimentos  especíáficos  para  cada 
seguimento, observadas as disposiçoã es desta Lei e do Regimento Interno do CONDES-Treês Pontas.

§  1º.  Os  representantes  titulares  e  suplentes  do  poder  puá blico  seraão  designados  pelas 
respectivas instaências de poder.

§  2º.  As  instituiçoã es  dos  setores  produtivos  designaraão  seus  respectivos  representantes 
titulares e suplentes ao CONDES-Treês Pontas mediante atos previstos em seus estatutos,  contratos 
sociais e/ou regimentos internos, apoá s ato convocatoá rio publicado pelo Presidente do CONDES-Treês 
Pontas.

§  3º.  Os  representantes,  titulares  e  seus  suplentes,  de  05  (cinco)  segmentos  naão-
governamentais  previstas  no  artigo  4º  desta  Lei,  seraão  escolhidos  por  eleiçaão  em  procedimento 
especificado nesta Lei e no Regimento Interno do CONDES-Treês Pontas.

I  -  O Presidente do CONDES-Treês  Pontas publicaraá  60 (sessenta) dias antes do teármino do 
mandato dos conselheiros,  o Edital para cadastramento das entidades interessadas e indicaçaão dos 
representantes titulares e suplentes;

II - O cadastramento das entidades que compoã em os 05 (seis) segmentos naão-governamentais 
deveraá  ser concluíádo ateá  30 (trinta) dias antes do teármino do mandato dos conselheiros;

III  –  Findo  o  prazo  para  cadastramento  das  entidades,  seraá  publicado  pelo  Presidente  do 
CONDES-Treês  Pontas  o  Edital  para  escolha  dos  conselheiros  indicados,  mediante  convocaçaão  das 
entidades cadastradas nos segmentos referidos neste artigo.

IV - O edital previsto no inciso III anterior fixaraá :
a) data, horaá rio e local para realizaçaão da eleiçaão;
b) forma de credenciamento e comprovaçaão de representaçaão.
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V – A eleiçaão prevista no § 3º, deste artigo seraá  realizada em horaá rio previamente estabelecido 
no Edital,  com pelo  menos  50% (cinquenta  por  cento)  das entidades  cadastradas,  ou,  30  (trinta)  
minutos  apoá s,  com  qualquer  nuá mero  de  entidades  cadastradas,  conforme  procedimento  a  seguir 
especificado:

a) Designaçaão de Comissaão de Eleiçaão, composta por 3 (treês) conselheiros, que se reuniraá  30 
(trinta)  dias  antes  do  teármino  do  mandato,  a  qual  teraá  a  incumbeência  de  programar,  organizar,  
publicar, divulgar e realizar a eleiçaão para escolha dos novos conselheiros;

b)  Credenciamento  dos representantes  das entidades naão-governamentais  cadastradas,  por 
segmento, para participar do CONDES-Treês Pontas, seraá  realizado pela comissaão de eleiçaão, conforme 
dispuser o edital de convocaçaão;

c) Direito de cada entidade credenciada a indicar 01 (um) representante com seu respectivo 
suplente, devendo somente a instituiçaão ser votada;

d) Composiçaão de uma mesa eleitoral, composta pela Comissaão de Eleiçaão;
e) Escolha dos conselheiros por votaçaão secreta, sendo declaradas eleitas as instituiçoã es mais 

votadas em cada segmento, ficando as demais, em ordem subsequente, para substituiçaão nos casos 
previstos nesta Lei;

f)  Teraão  direito  a  voto  todos  os  Conselheiros  com  mandato  vigente,  substituíádos  na  sua 
auseência pelo respectivo suplente, nos termos desta Lei e do Regimento Interno.

§ 4º. A escolha dos conselheiros e suplentes para o primeiro mandato, apoá s a instalaçaão do  
CONDES-Treês  Pontas,  seraá  feita  mediante  editais  publicados  pelo  Chefe  do  Poder  Executivo, 
obedecidos os procedimentos previstos neste artigo.

CAPÍTULO IV
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRÊS PONTAS - FMCONDES-TRÊS PONTAS

Art. 7º. Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento de Treês Pontas - FMCONDES-Treês  
Pontas, de natureza contaábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentaá rios para os  
programas destinados a implementar políáticas de desenvolvimento do municíápio.

Art. 8º. O FMCONDES-Treês Pontas eá  constituíádo por:
I - dotaçoã es do Orçamento Geral do Municíápio;
II - repasses e transfereências de recursos de fundos federais e estaduais;
III - outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao FMCONDES-Treês Pontas;
IV  -  recursos  provenientes  de  empreástimos  externos  e  internos  para  programas  de 

desenvolvimento;
V  -  contribuiçoã es  e  dotaçoã es  de  pessoas  fíásicas  ou  juríádicas,  entidades  e  organismos  de  

cooperaçaão nacionais ou internacionais;
VI - receitas operacionais e patrimoniais de operaçoã es realizadas com recursos do FMCONDES-

Treês Pontas; 
VII – Multas, eventos, receitas diversas e outros recursos que lhe vierem a ser destinados.

Art. 9º. O FMCONDES-Treês Pontas seraá  gerido pelo CONDES-Treês Pontas como oá rgaão de caraá ter 
deliberativo, sob a Presideência do Secretaá rio Municipal de Induá stria e Comeárcio que deveraá  dispor dos  
meios necessaá rios para o exercíácio de suas competeências.

Art.  10.  A  cobertura  e  o  provimento  das  despesas  com  transporte,  locomoçaão,  estadia  e 
alimentaçaão,  no  caso  de  viagens  de  conselheiros  e  membros  das  caêmaras  teácnicas,  naão  seraão 
considerados como remuneraçaão, cabendo ao Fundo Municipal de Desenvolvimento de Treês Pontas –  
FMCONDES-Treês Pontas assumir o oê nus, respeitado sempre as disposiçoã es legais e o interesse puá blico.
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CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  11.  O  CONDES-Treês  Pontas  reunir-se-aá ,  ordinariamente,  uma  vez  por  meês  e 
extraordinariamente quando necessaá rio, a requerimento de 1/5(um quinto) dos conselheiros titulares  
e por convocaçaão do Presidente ou dos Vice-Presidentes.

§ 1º. Para instalaçaão da reuniaão seraá  necessaá ria a presença da maioria absoluta dos membros 
titulares ou por seus suplentes, nas auseências e impedimentos dos respectivos titulares.

§ 2º. As deliberaçaão seraão tomadas por 2/3(dois terços) dos membros titulares ou por seus 
suplentes,  nas  auseências  e  impedimentos  dos  respectivos  titulares,  que  estiverem  presentes  na 
reuniaão.

Art. 12. A Lei de Diretrizes Orçamentaá rias e a Lei Orçamentaá ria do Municíápio de Treês Pontas 
destinaraão os recursos necessaá rios aà  implantaçaão e funcionamento do CONDES-Treês Pontas.

Art.  13.  Caberaá  aos  conselheiros  elaborar  o  Regimento  Interno  do  CONDES-Treês  Pontas, 
podendo criar caêmaras teácnicas e dispor sobre a estrutura e funcionamento do CONDES-Treês Pontas, o 
qual seraá  homologado por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçaão, sendo revogadas as disposiçoã es em 
contraá rio.

Treês Pontas – MG, 26 de junho de 2018.

MARCELO CHAVES GARCIA

PREFEITO MUNICIPAL

YVES DUARTE TAVARES

PROCURADOR-GERAL
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