
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

LEln. 4.404, DE 6 DE SETEMBRO DE 2006. 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CMCTI, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Campo Grande 
aprovou e eu, NELSON TRAD FILHO, Prefeito de Campo Grande, Capital 
do Estado de Mato Grosso do Sul, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1!! - Fica criado o Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação - CMCTI, órgão colegiado de caráter consultivo e 
de assessoramento ao Poder Executivo Municipal, com a finalidade de 

. propor diretrizes e prioridades voltadas ao desenvolvimento científico e 
tecnológico em benefício da comunidade campo-grandense. 

Art. 2!! - O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação fica vinculado à Secretaria Municipal de Fomento ao Agronegócio, 
Indústria, Comércio, Turismo, Ciência e Tecnologia - SATUR, que 
viabilizará a infra-estrutura operacional e administrativa necessária para a 
sua instalação e para o desempenho de suas competências. 

Art. 3!! - Compete ao Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação - CMCTI: 

I - submeter à apreciação do Poder Executivo propostas 
que fomentem a diversificação das atividades econômicas, mediante a 
aplicação de conhecimentos técnicos e científicos, como meio de geração 
de emprego e renda no Município; 

II - propor a criação de sistema de informações, visando 
subsidiar a operacionalização das ações de desenvolvimento de ciência, 
tecnologia e inovação do Município; 

III - apresentar sugestões de alocação de recursos para o 
desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no orçamento anual 
do Município; . 

IV - prestar assessoramento ao Executivo Municipal na 
definição de diretrizes destinadas ao desenvolvimento da política de 
desenvolvimento científico e tecnológico; 

V - prestar apoio a programas e projetos, estimulando a 
geração de novos empreendimentos de base científica, tecnológica e de 
inovação; . 
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VI - articular-se com órgãos governamentais e entidades 
privadas, relacionados ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia; 

VII - articular-se com órgãos e instituições internacionais 
para construir canais de intercâmbio, parcerias e captação de recursos de 
estímulo à pesquisa científica e tecnológica; 

VIII - promover fóruns, debates, estudos e seminários 
sobre temas ligados à ciência, tecnologia e inovação; 

IX - realizar estudos e emitir pareceres e/ou recomendações 
no que concerne ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação. 

Art. ~ - O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação será composto de 15 (quinze) membros titulares e igual número 
de suplentes, sendo 7 (sete) representantes de órgãos governamentais e 
8 (oito) representantes de instituições não-governamentais, nomeados por 
ato do Poder Executivo. 

§ 1º - Os representantes dos órgãos governamentais 
serão indicados pelo Prefeito Municipal entre os servidores dos órgãos 
voltados à execução de ações nas áreas de ciência, tecnologia e 
inovação, de educação, saúde, meio ambiente, habitação, 
desenvolvimento econômico e planejamento urbano. 

§ 2º - Dentre os representantes de órgãos não-gover
namentais, deverá ser assegurada a participação das instituições de 
Ensino Superior que desenvolvem projetos de pesquisa nas áreas de 
ciência, tecnologia e inovação. 

§ 3º - Os membros dos organismos não-governamentais 
serão indicados pelos segmentos representados. 

§ ~ - A Presidência do Conselho será exercida pelo 
Secretário Municipal de Fomento ao Agronegócio, Indústria, Comércio, 
Turismo, Ciência e Tecnologia, considerado como membro nato. 

§ 5º - A composição do CMCTI, relacionando as instituições 
representantes da sociedade civil, a duração do mandato de seus 
membros, as atribuições, a estrutura e as normas de funcionamento do 
Conselho serão estabelecidas, em instrumento próprio, pelo Poder 
Executivo Municipal, no prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

Art. 5º - Os membros do Conselho não serão remunerados 
pelo desempenho das atividades, consideradas como de caráter relevante 
para o serviço público. 
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Parágrafo único - A participação nas sessões do Conselho 
será considerada prioritária, sendo que o servidor público municipal terá 
justificada a ausência no trabalho. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

CAMPO GRANDE-MS, 6 DE SETEMBRO DE 2006. 

~TRADFILH 
Prefeito Municipal 
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