
DECRETO MUNICIPAL N.º 085 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2011. 
 

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SAR N.º 001/2011 QUE DISPÕE SOBRE OS 
PROCEDIMENTOS MÍNIMOS A SEREM CUMPRIDOS PELA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA-MT. 

 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA 
OLIMPIA-MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, PARA DAR 
CUMPRIMENTO AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL E ART. 59 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, 

 

DECRETA: 

Art. 1 º Ficam aprovados os termos da Instrução Normativa SAR N.º 001/2011, do 
Sistema de Atividades Rurais, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, que 
dispõe sobre os procedimentos mínimos a serem cumpridos pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do 
Município de Nova Olímpia-MT, objetivando a implementação dos pontos de controle, fazendo parte 
integrante deste Decreto. 

Art. 2º Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Nova Olímpia-MT, 11 de Novembro de 2011. 

 

 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS 

Prefeito Municipal 

 

Registrado e publicado nesta Secretaria, na data supra. 

 

CLAUDIO MIGUEL ROLIM DE QUADRO 

Secretário Municipal de Administração 



INSTRUÇÃO NORMATIVA SAR N.º 001/2011 
 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS A 
SEREM CUMPRIDOS PELA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA 
OLÍMPIA-MT. 

 

 

VERSÃO: 01 
DATA DE APROVAÇÃO: 11/11/2011 
ATO DE APROVAÇÃO: DECRETO MUNICIPAL N.º 085/2011 
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 
 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS 

Art. 1° Disciplinar os procedimentos  a serem adotados pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, 
quanto à operacionalização do Sistema de Atividades Rurais, para que não venha ocorrer irregularidades e 
ilegalidades à esta unidade, implementando os pontos de controle de forma padronizada e, se for o caso, 
aprimorá-los. 

 
CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 
Art. 2º Esta Instrução Normativa abrange: 
I. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Rural, e demais  órgãos  da  Prefeitura Municipal, 

quanto a observância e operacionalização do Sistema de Atividades Rurais, de acordo com os procedimentos 
constantes desta Instrução Normativa. 

 
CAPÍTULO III 

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
Art. 3º A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade, dos 

Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, no sentido de atendimento aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dispostos no Artigo 37 da Constituição Federal. 

Art. 4º A normativa que se apresenta vem padronizar os procedimentos mínimos a serem 
cumpridos pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, estabelecendo rotinas no âmbito do Poder Executivo 
do Município de Nova Olímpia-MT, encontra-se amparo na: 

I. Lei Municipal N.º 767 de 12 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle 
Interno, cria a Coordenadoria de Controle Interno e dá outras providências; 

II. Lei Municipal N.º 248 de 10 de janeiro de 1997, que modifica a estrutura administrativa do 
município de Nova Olímpia, e suas alterações posteriores. 

III. Decreto Municipal N.º 51 de 28 de maio de 2008, que regulamenta a aplicação da Lei Municipal 
N.º 767/2007; 

IV. Decreto Municipal N.º 139 de 22 de novembro de 2010, que altera o Decreto N.º 051/2008; 
 



VII. Lei Municipal N.º 477 de 13 de junho de 2001, que dispõe sobre a criação do conselho 
municipal de desenvolvimento rural e sustentável e reforma agrária, e suas alterações posteriores. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS RESPONSABILIDADES 
Art. 5º Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
I. Entende-se por Unidade Responsável por esta Instrução Normativa o órgão central do Sistema de 

Atividades Rurais, denominado Secretaria de Desenvolvimento Rural, prescrito no Decreto Municipal N.º 
139/2010, na qual, tem as seguintes atribuições entre outras que se fizerem necessárias nos termos legais: 

a) Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a atualizada, 
orientando as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 

b) Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela 
Coordenadoria de Controle Interno, caso haja necessidade, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 

c) Através da chefia imediata gerenciar, dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, 
respondendo pelos encargos a ele (a) atribuído (a), determinar a distribuição, controle, orientação e 
coordenação dos serviços da Secretaria de Desenvolvimento Rural; 

d) Assumir responsabilidade pelo fornecimento de informações a Coordenadoria de Controle 
Interno; 

e) Encaminhar as informações sobre os procedimentos cumpridos pela Secretaria de 
Desenvolvimento Rural a Coordenadoria de Controle Interno quando solicitado. 

Art. 6º Das Unidades Executoras: 
I. Entende-se por Unidades Executoras dessa Instrução Normativa todas as Secretarias, 

Departamentos, Setores, Seção, vinculados ao Sistema de Atividades Rurais, as quais terão as seguintes 
atribuições, entre outras que se fizerem necessárias nos termos legais: 

a) Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualizações; 

b) Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 
aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

c) Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade e da Prefeitura 
Municipal velando pelo fiel cumprimento da mesma; 

d) Encaminhar a unidade responsável pela Instrução Normativa, as solicitações de procedimentos 
de gestão de desenvolvimento rural;  

e) Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa. 
Art. 7º Da Unidade Responsável pelo Sistema de Controle Interno: 
I. Entende-se por Unidade Responsável pelo Sistema de Controle Interno a Coordenadoria Geral de 

Controle Interno Municipal, prescrita nos termos da Lei Municipal N.º 767/2007, na qual tem as seguintes 
atribuições entre outras que se fizerem necessárias dentro dos termos legais: 

a) Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no que 
tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle; 

b) Através da atividade interna, avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle 
inerente ao SAR (Sistema de Atividades Rurais), propondo alterações nas Instruções Normativas para 
aprimoramento dos controles; 

c) Manter no desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, atitudes de independência, 
serenidade e imparcialidade; 



d) Informar por escrito, ao Chefe do Poder Executivo, a prática de atos irregulares ou ilícitos levando 
em consideração os termos prescritos na Lei Municipal N.º 767/2007; 

e) Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas funções e 
pertinentes a assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de relatórios 
ou para expedição de recomendações. 

 
CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS 
 

Seção I 
Da Secretaria de Desenvolvimento Rural 

Art. 8º Compete a Secretaria de Desenvolvimento Rural, fomentar e executar a política municipal de 
desenvolvimento rural de forma sustentável e harmônica com as questões ambientais. 

Art. 9º O Município, com a cooperação dos Governos Federal e Estadual, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Rural, compete promover o desenvolvimento de seu meio rural, através de planos e ações 
que levem ao aumento da renda proveniente das atividades agropecuárias, à maior geração de empregos e a 
produtivos e a melhoria da qualidade de vida da sua população. 

Art. 10. Nas atividades de promoção do desenvolvimento rural do Município, deverão constar do 
Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, que aprovado pela Câmara, identificará os principais problemas e 
oportunidades existentes, proporá soluções e formulará planos de execução. 

Art. 11. O Poder Executivo Instituirá o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que deverá 
constituir-se na maioria os representantes das comunidades rurais do município, de órgão de classe e de 
instituições atuantes no setor agropecuário, encarregado das seguintes funções: 

I. Coordenar a elaboração e recomendar a aprovação do Plano Municipal de Desenvolvimento 
Rural, devidamente compatibilizado com os aspectos político federal e estadual; 

II. Participar da elaboração e acompanhar a execução dos planos operativos anuais dos diferentes 
órgãos atuantes no meio rural do município, integrando as suas ações; 

III. Opinar sobre a aplicação de recursos de qualquer origem destinados ao atendimento da área 
rural do município; 

IV. Acompanhar, avaliar e apoiar a execução dos planos e programas agrícolas em 
desenvolvimento no município, apresentando sugestões de medidas corretivas ou ações que possam 
aumentar a sua eficácia. 

 
Seção II 

Do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Reforma Agrária 
Art. 12. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Reforma Agrária, tem como 

objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário do segmento rural, constituído 
pelos agricultores familiares, por meio do aumento da capacidade produtiva, da geração de empregos, da 
melhoria de renda e do acesso à terra aos trabalhadores rurais e sem terras. 

Parágrafo Único: O  Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Reforma Agrária é 
o  órgão consultivo e de assessoramento do Poder Executivo e deliberativo, no âmbito de sua competência, 
sobre os assuntos rurais, propostos  nesta e nas demais leis correlatas do município. 

Art. 13. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Reforma Agrária, deverá 
observar as seguintes diretrizes: 

I. Identificar problemas dos vários segmentos do setor agropecuário e do meio rural, da agricultura 
familiar e reforma agrária, formular propostas de solução em nível local, através do Plano Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e Reforma Agrária; 



II. Promover a participação de comunidade rural em assuntos de seu interesse; 
III. Discutir e sugerir linhas de trabalho, objetivando assistência técnica aos produtores do município; 
IV. Orientar a ação coordenada de pesquisa, assistência técnica e extensão rural; 
V. Colaborar na realização de atividades de assistência técnica, prestação de serviços aos 

produtores e apoio ao abastecimento e comercialização de seus produtos. 
VI. Propor um plano de Reforma Agrária no Município; 
VII. Indicar área adequada para implantação de Reforma Agrária; 
VIII. Propor forma de parceira com o INCRA ou outros Órgãos de qualquer esfera de governo, para 

viabilizar ações de Desenvolvimento Rural Sustentável e Reforma Agrária; 
IX. Indicar juntamente com as entidades de classe as famílias a serem assentadas; 
X. Criar um banco de dados em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, 

Empaer-MT e INCRA. 
Art. 14. Ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Reforma Agrária compete: 
I. Orientar a elaboração da política agrícola municipal, em consonância com as políticas agrícola  

Estadual e Federal; 
II. Orientar a elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Reforma 

Agrária com prioridade nos programas essenciais de interesse das comunidades rurais; 
III. Assessorar quando convocado, os poderes municipais, em suas ações voltadas à agricultura e 

ao desenvolvimento do meio rural e reforma agrária; 
IV. Participar na elaboração e acompanhar a execução dos planos operativos anuais de trabalho 

dos diferentes órgãos, integrando suas ações e estabelecendo prioridades e metas; 
V. Opinar sobre a aplicação de recursos de qualquer origem, principalmente aqueles constantes do 

Fundo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Reforma Agrária; 
VI. Acompanhar, avaliar e apoiar a execução de programas e projetos agrícolas e de 

desenvolvimento rural sustentável e de reforma agrária em andamento no município, apresentando sugestões 
que possam aumentar sua eficácia; 

VII. Propor a vinculação de programas públicos ao Plano municipal de desenvolvimento da 
Agricultura Familiar; 

VIII. Compatibilizar as reivindicações dos produtores locais com a política de desenvolvimento rural 
sustentável e reforma agrária com os recursos disponíveis, elegendo prioridades e propondo soluções 
integradas; 

IX. Apoiar e estimular o cooperativismo e outras formas de associativismo; 
X. Instituir câmaras técnicas em áreas de interesse, quando necessárias; 
XI. Informar e divulgar mensalmente: dados, ações e  atividades relacionadas com o conselho; 
XII. Aprovar em sessão plenária, o Regimento Interno. 
Art. 15. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Reforma Agrária, será 

constituído por conselheiros que formarão a plenária nos seguintes termos: 
I. Até 21 (vinte e um)  membros, sendo  75% (setenta e cinco por cento),  de representantes do 

setor privado e 25 % (vinte e cinco por cento) de representantes do setor público; 
II. A escolha dos conselheiros por seu organismo de origem, deverá recair sobre pessoas 

capacitadas para o desempenho de suas atribuições; 
III. Os conselheiros serão escolhidos pelo órgão que representa e nomeados pelo chefe do Poder 

Executivo; 
IV. Os membros do conselho terão mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução; 
V. O exercício das funções de membro do Conselho será gratuito o considerado como serviço de 

relevante interesse público; 



VI. A composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Reforma Agrária, 
deverá ser em número impar. 

Art. 16. A Diretoria  do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Reforma 
Agrária,  será eleita pelos conselheiros e entre estes, e empossada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, 
por um período de 02 (dois) anos. 

Parágrafo Único: A Diretoria Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Reforma 
Agrária,  será composta de: 01 (um) Presidente, 01 (um) Vice-Presidente e 01 (um) Secretário. 

Art. 17. As sessões do Conselho serão  públicas e seus atos deverão ser amplamente divulgados. 
Art. 18. Após a sua instalação, o Conselho elaborará seu Estatuto que deverá ser aprovado por 

Decreto. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 19. A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será 
punida na forma prevista em lei. 

Art. 20. Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes. 

Art. 21. Ficará a cargo da Coordenadoria de Controle Interno Municipal, unificar e encadernar, 
fazendo uma coletânea das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de Rotinas Internas e 
Procedimentos de Controle, atualizando sempre que tiver aprovação de novas instruções normativas, ou 
alterações nas mesmas. 

Art. 22. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto a 
Secretaria de Desenvolvimento Rural e a Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, 
através de procedimentos de checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de 
seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

Art. 23. Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 

Nova Olímpia-MT, 11 de novembro de 2011. 
 
 
 
 
 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

RAQUEL SOARES DE LIMA SOUZA 
Coordenadora de Controle Interno 


