
LEI MUNICIPAL Nº 5097

Autoriza  o  Poder Executivo Municipal a participar do 
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Regiπo Pla
nalto - CONDESUS/ROTA DAS TERRAS, e dá outras providên
cias.

AYLTON MAGALH├ES, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:
I - Participar do Consórcio de Desenvolvimento sustentável 

da Regiπo Planalto - CONDESUS/ROTA DAS TERRAS, com outrosmunicí-
pios da regiπo, objetivando os seguintes fins:

a) representar o conjunto dos municípios que o integram em 
assuntos de interesse comum, perante quaisquer outras entidades, 
especialmente  perante  as  demais  esferas  constitucionais  de 
governo;

b)  planejar,  dotar  e  executar  programas  e  medidas 
destinadas  a  promover  e  acelerar  o  desenvolvimento  sócio-
econômico da regiπo compreendida no território dos municípios 
consorciados;

c) participar da formulaçπo e execuçπo de um gerenciamento 
integrado de preservaçπo ambiental e desenvolvimento autosusten-
tado entre os municípios integrantes do CONDESUS/ROTA DAS TERRAS;

d)  implementar  ações  para  o  desenvolvimento  sustentável, 
através do manejo adequado dos recursos naturais renováveis, da 
recuperaçπo de áreas degradadas e enriquecimento das florestas 
nativas, integradas ao fortalecimento da agricultura ecológica e 
diversificada,  a  usos  múltiplos  do  patrimônio  cultural, 
destacando-se,  esntre  estas,  a  implantaçπo  de  programas  de 
turismo ecológico, rural e cultural, permeando estas ações com 
um processo formaç e informal de educaçπo ambiental, que buscará 
reduzir  os  impactos  decorrentes  dos  sistemas  tradicionais  de 
manejo, permitindo, assim, preservar e recuperar o patrimônio 
ambiental  da  Regiπo  Planalto,  e  estabelecer  modalidades 
sustentáveis e inovadoras de renda;

e) desenvolver serviços de interesse dos municípios consor-
ciados.

II - Integrar pessoa jurídica juntamente com outros municí-
pios da regiπo.

Art. 2º - É concedida isençπo de tributos municipais que 
incidam ou venham a incidir sobre os bens, atos ou serviços do 
CONDESUS/ROTA DAS TERRAS;

Art.  3º  -  As  contribuições  destinadas  ao  Consórcio 
CONDESUS/ROTA DAS TERRAS, devem ser consignadas, nos Orçamentos 
futuros, com dotações para a mesma finalidade.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçπo.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 07 DE OUTUBRO DE 
1997.

a) AYLTON MAGALH├ES
Prefeito Municipal

a) JOSÉ MOISÉS MARCONDES
Sec.Mun.Administraçπo 
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