
LEI MUNICIPAL Nº 5.123

Altera os artigos 1º e 6º e acrescenta Parágrafo ao 
ar tigo 5º da Lei Municipal nº 4.856/95, que criou o Fundo

Municipal de Desenvolvimento Agropecuário - FUNDEA.

GELSO LUIZ DE CARLI, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCµCIO, DO 
MUNICµPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO  SABER  que  o  Legislativo  aprovou  e  eu  sanciono  e 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O art. 1º da Lei Municipal nº 4.856/95 passa a 
ter a seguinte redaçπo:

"Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Agropecuário  -  FUNDEA  -  destinado  a  financiar  custeio  e/ou 
investimento  das  atividades  agropecuárias  e  incentivo  à 
instalaçπo  de  agroindústrias,  visando  a  diversificaçπo  de 
produçπo dos agricultores residentes e domiciliados no Município 
de Carazinho, objetivando ao aumento de produçπo, produtividade 
e industrializaçπo dos produtos agropecuários." 

Art. 2º - Acrescenta parágrafo ao art. 5º:
"§  2º  -  Quando  o  financiamento  tratar  de  incentivos  à 

instalaçπo de agroindústrias, previstas no art. 1º, os valores 
financiados  serπo  acrescidos  de  juros  legais  de  1%  ao  mês  e 
corrigidos pelo IGPM, ou outro índice que eventualmente venha a 
substituí-lo". 

Art. 3º - O artigo 6º da Lei Municipal nº 4.856/95 passa a 
ter a seguinte redaçπo:

"Art. 6º - As despesas decorrentes com a elaboraçπo dos 
projetos técnicos serπo de conta do tomador do financiamento, 
exceto  quando  tratar-se  de  projetos  visando  a  instalaçπo  de 
agroindústrias previstas no art. 1º desta lei, quando poderπo 
ser objeto de financiamento pelo FUNDEA".

Art. 4º - Permanecem inalterados os demais dispositivos da 
Lei Municipal nº 4.856/95. 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçπo.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 29 DE DEZEMBRO DE 
1997.

a)GELSO LUIZ DE CARLI
Prefeito Municipal

em exercício

a)JOSÉ MOISÉS MARCONDES
Sec.Mun.Administraçπo
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