
                                   LEI N°°°° 456/2002                                                  de 01 de Outubro de 2002. 
 

“DECLARA DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO OS CONSELHOS 
COMUNITÁRIOS, e dá outras providências”. 

 

HARDI MILTON EICKHOFF, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte; 
 
 

LEI: 
 
Art. 1°- São declarados de Relevante Interesse Público os Conselhos Comunitários, existentes no Município, 
legalmente constituídos. 
 
Parágrafo único - Serão, também, declarados de relevante interesse público os conselhos que vierem a ser 
criados e preencherem as condições desta Lei. 
 
Art. 2°- Para serem reconhecidos como de relevante interesse público municipal, deverá obrigatoriamente, 
nos estatutos constarem, dentre outros, os seguintes objetivos: 
I- Defender os interesses coletivos dos integrantes da comunidade. 
II- Despertar o amor e o desejo de permanecer no meio rural. 
III- Buscar e colaborar com o Poder Público na obtenção de soluções para os problemas dos moradores 

da zona rural. 
IV- Manter vivo o interesse pelo bem comum. 
V- Organizar reuniões, encontros e certames, visando o aprimoramento cívico, social, cultural, 

científico, técnico e desportivo. 
VI- Lutar continuamente pelo aperfeiçoamento das instituições democráticas. 
VII- Pugnar pela liberdade de escolha dos membros da diretoria, mantendo, sempre, a sociedade isenta 

de interesses político-partidários, religiosos, de raça, ou de posição social. 
VIII- Não ter fim lucrativo. 
 
Art. 3°- O Conselho Comunitário, enquanto respeitar os objetivos básicos constantes do artigo anterior, 
gozará do privilégio de ver incluído membros, de seu Conselho, em Conselhos Municipais, que auxiliarão o 
Poder Público na tomada de posições de interesse geral da comunidade. 
 
Art. 4°- Os Conselhos Comunitários gozarão dos benefícios previstos na Lei Orgânica Municipal, para as 
entidades consideradas de relevante interesse público. 
 
Art. 5°- Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder os benefícios que a Lei Orgânica atribui à essas 
entidades. 
 
Art. 6°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 7°- Revogadas as disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 
em 01 de Outubro de 2002. 
 

  HARDI MILTON EICKHOFF 
                         Prefeito Municipal                  

 
   Registre-se e Publique-se: 
 

    Adriana Cristine Mäger 
                             Sec. Mun. de Administração e Planejamento 


