
LEI MUNICIPAL Nº 526/2009, de 05 de junho de 2009. 

 

 

Revoga a Lei Municipal nº 041/2001, dá novas disposições sobre 

a criação e funcionamento do Fundo Municipal para o 

Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Agropecuária e dá 

outras providências. 

 

 

            GÉLCIO MARTINELLI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – 

RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de 

acordo com o art. 29, item V, da Constituição Federal, que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei : 

 

Art. 1º - A criação e funcionamento do Fundo Municipal para o 

Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Agropecuária obedecerá ao disposto na presente Lei. 

 

CAPÍTULO I 

OBJETIVOS DO FUNDO 

 

Art. 2º - São objetivos do Fundo Municipal para o 

Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Agropecuária: 

     I – Objetivo Geral: 

- Fomentar a produção da agricultura e pecuária no município, 

bem como, auxiliar no surgimento de novos empreendimentos comerciais e industriais e a sua 

manutenção. 

II - Objetivos Específicos: 



     a) Melhorar a qualidade dos produtos oriundos da Agricultura 

Familiar do município; 

     b) Incentivar a diversificação da produção nas propriedades 

rurais; 

     c) Incentivar a profissionalização dos Produtores da Agricultura 

Familiar; 

     d) Incentivar o processo de agregação de renda aos produtos da 

Agricultura Familiar; 

     e) Incentivar a construção de instalações adequadas para o manejo 

nas propriedades rurais; 

     f) Incentivar o preparo correto de lavouras; 

     g) Incentivar a utilização de práticas de higiene no manejo dos 

alimentos produzidos pela Agricultura Familiar; 

     h) Incentivar a preservação do meio-ambiente; 

     i) Incentivar o melhor aproveitamento do espaço físico das 

propriedades rurais; 

     j) Incentivar o uso de novas tecnologias de produção; 

     k) Incentivar o aumento da produção por área utilizada; 

l) Fomentar o incremento da renda dos Produtores Rurais; 

m) Incentivar o surgimento de novos empreendimentos 

comerciais e industriais; 

n) Incentivar o aumento e/ou a manutenção de postos de trabalho; 

o) Incentivar a modernização de empreendimentos comerciais e 

industriais; 

p) Incentivar a capacitação da mão-de-obra. 

 

CAPÍTULO II 

DA ORIGEM DOS RECURSOS 



Art. 3º - Constituem recursos do Fundo: 

a) as dotações orçamentárias da União, do Estado e do Município 

a ele destinadas; 

b) os rendimentos das aplicações financeiras das suas 

disponibilidades de caixa; 

c) o reembolso dos financiamentos concedidos; e 

d) os recursos oriundos de Entidades Internacionais e 

Organizações não Governamentais. 

 

Art. 4º - O município destinará, anualmente, 3% (três por cento) 

da receita líquida, oriunda do ICMS e FPM do município, após descontadas as retenções relativas ao 

FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação) e outras, a qualquer título, efetuadas diretamente pelo órgão repassador. 

 

CAPÍTULO III 

DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO 

 

Art. 5º - Os recursos do Fundo serão destinados após aprovação 

do seu Conselho Gestor, para programas ou projetos específicos, elaborados pelo Executivo 

Municipal, visando o desenvolvimento da Indústria, Comércio e Agropecuária. 

 

Art. 6º – A amortização relativa a cada projeto ou programa será 

regulamentada por Decreto do Executivo Municipal, conforme os prazos, juros e forma de 

ressarcimento estipulados pelo seu Conselho Gestor. 

 

CAPÍTULO IV 

DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 

 



     Art. 7º - Os recursos do Fundo Rotativo Municipal para o 

Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Agropecuária não poderão ser utilizados como forma de 

doação, não será possível a concessão de remissão aos contribuintes em débito com o mesmo ou ainda 

a isenção do pagamento dos empréstimos concedidos, exceto percentuais de desconto, definidos pelo 

Conselho Gestor, que incentivem o pagamento nos prazos estipulados ou nos seguintes casos, desde 

que haja Lei autorizativa: 

     - Situação de emergência ou calamidade pública, cujo fator que 

provocou a decretação, por parte do Executivo Municipal, tenha atingido a área onde o recurso do 

fundo foi aplicado; 

     - Completo e plenamente justificado desaparecimento das 

condições de mercado que viabilizavam o investimento no momento da concessão do empréstimo por 

parte do Fundo; 

     - Falecimento do devedor, nos casos de empréstimo a pessoa 

física; 

     - Decisão Judicial. 

 

     Art. 8º – Os empréstimos serão concedidos seguindo as regras 

específicas para cada projeto ou programa, elaborado pelo Executivo Municipal, após a provação pelo 

Conselho Gestor do Fundo, onde constarão, necessariamente: 

     - Objetivo do Projeto ou Programa; 

     - Público alvo; 

     - Valor máximo do empréstimo; 

     - Orçamento dos custos de implantação, manutenção e/ou 

operação; 

     - Forma de desenvolvimento; 

     - Formas e prazos de amortização do empréstimo; 

     - Forma de fiscalização da aplicação dos recursos; 

     - Seleção dos beneficiários. 



 

     Art. 9° - Os empréstimos destinados às pessoas físicas somente 

serão concedidos àqueles que, efetivamente, farão uso do mesmo na sua atividade.  

 

     Art. 10 – A Prefeitura Municipal manterá o controle contábil e 

procederá a elaboração e manutenção dos contratos e demais documentos necessários para 

concretização dos processos de alocação dos recursos do Fundo. 

 

     Art. 11 – Os débitos vencidos relativos ao fundo serão lançados 

em dívida ativa na forma adotada para os tributos municipais. 

 

CAPÍTULO V 

DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO 

 

     Art. 12 – O Fundo de que trata a presente Lei será gerido por um 

Conselho Gestor. 

      

Art. 13 – O Conselho Gestor é órgão de caráter deliberativo e 

será assim composto: 

     a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Agricultura e 

Pecuária; 

     b) 01 (um) representante do Gabinete do Prefeito; 

     c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 

Administração, Planejamento e Finanças; 

     d) 01 (um) representante do órgão estadual responsável pela 

extensão rural no município; 

     e) 01 (um) representante da Associação Comercial; 



     f) 01 (um) representante do Conselho Municipal para o 

Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Agropecuária. 

     § 1º - A Presidência será exercida por membro escolhido pelo 

Conselho. 

     § 2º - Os representantes e respectivos suplentes serão indicados: 

     I - pelo Prefeito Municipal, nos casos das alíneas a, b, e c; 

     II - pelas entidades respectivas, nos casos das alíneas d, e e f. 

     § 3º - Os conselheiros e respectivos suplentes terão mandato de 02 

(dois) anos, admitida a recondução. 

      

     Art. 14 – Os membros do Conselho Gestor poderão ser 

substituídos a qualquer tempo, por quem os indicou, devendo, entretanto, haver a comunicação ao 

Conselho. 

 

     Art. 15 – O Conselho se reunirá sempre que convocado pelo seu 

Presidente ou pela maioria absoluta de seus membros. 

 

Art. 16 - Ao Conselho Gestor do Fundo Rotativo Municipal para 

o Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Agropecuária compete: 

I - Deliberar sobre o financiamento de projetos e programas com 

recursos do Fundo; 

II – Opinar sobre possíveis alterações nos programas e projetos 

elaborados pelo Executivo Municipal e postos à apreciação do Conselho; 

III – Fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo; 

IV – Propor a elaboração de Programas ou Projetos; 

V - Zelar pela fiel observância das leis e regulamentos que regem 

a matéria; 



VI - Fiscalizar todos os assuntos que se relacionem com os 

interesses do Conselho.   

 

     Art. 17 – O Conselho manterá livro ata, onde serão registradas 

todas as reuniões e decisões do mesmo. 

    

     Art. 18 - A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento 

e Finanças dará suporte contábil, de equipamentos, serviços de escritório e será responsável pelo 

arquivamento e manutenção dos documentos do Conselho. 

 

Art. 19 - O Conselho Gestor do Fundo Rotativo Municipal para o 

Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Agropecuária instalará os trabalhos de suas sessões e 

deliberará sobre matérias e processos de sua competência, com a presença mínima de metade mais um 

de seus membros. 

 

Art. 20 - A aprovação das matérias se dará por maioria simples. 

 

Art. 21 - Ocorrendo empate na votação, por duas vezes 

consecutivas, será proferido o voto de desempate pelo Presidente do Conselho. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

     Art. 22 – Para ter direito aos benefícios da presente Lei a pessoa 

(física ou jurídica) deverá possuir inscrição estadual ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

com sede em Novo Xingu. 

 



  Art. 23 - O município manterá em seus orçamentos, dotações 

específicas para o Fundo Rotativo Municipal para o Desenvolvimento da Indústria, Comércio e 

Agropecuária. 

 

    Art. 24 – Esta Lei poderá ser regulamentada, no que couber, 

através de Decreto do Executivo Municipal. 

 

    Art. 25 - Fica revogada a Lei Municipal nº 041/2001. 

 

Art. 26 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 05 de junho de 2009.                         

 

   

 

GÉLCIO MARTINELLI 

 Prefeito Municipal 
 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

 

DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN 

   Sec. Mun. de Adm, Plan. e Finanças 

 


