
                            LEI MUNICIPAL N. 1.274/2012, DE 24 DE MARÇO DE 2012. 

“Autoriza o Poder Executivo a alterar a 
redação da Lei Municipal nº 1252/2011, 
de 05 de dezembro de 2011, e dá outras 
providências.” 

   O PREFEITO DE FAXINALZINHO , Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica FAZ 
SABER que à Câmara municipal de vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte LEI: 

                          Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar na íntegra a 
redação da Lei Municipal nº 1252/2011, de 05 de dezembro de 2011, que passa a ter o 
seguinte preâmbulo e redação:  

   “Altera a Lei Municipal nº 864/2005, de 18 de abril de 2005, e 
dá outras providências: 

   Art. 2º - O parágrafo (§) 1º, do art. 3º, da Lei Municipal nº 
864/2005, de 18 de abril de 2005, passa a ter a seguinte redação: 

   “Art. 3º....................... 

   § 1º - Fazem parte dos incentivos previstos por esta Lei a cessão 
de bens próprios municipais, a construção de bens imóveis, a aquisição de bens móveis 
e imóveis de terceiros,  inclusive máquinas e equipamentos, fornecimento de serviços de 
infra-estrutura e de materiais, como terraplanagem e  cascalho, o pagamento dos 
gastos da empresa referente a água,  energia elétrica e telefone, o transporte da 
produção numa distância máxima de até 500 kms.,   auxilio mensal no valor de R$ 
200,00 (Duzentos reais), por emprego gerado pelo prazo de até 23 meses,  sem 
reembolso ao Município,   bem como abertura de linha de crédito para capital de giro, 
para disponibilização aos interessados que manifestarem interesse e estiverem 
habilitados para participar do Programa ora instituído, visando cumprir o objetivo da 
presente Lei”. 

                                Art. 3º - O art. 5º, da Lei Municipal n. 864/2005, de 18 de abril de 
2005, passa a ter a seguinte redação:  

       “Art. 5° - Para o FMDI poder financiar Capital de Giro e a empresa 
deverá estar devidamente constituída. 



        Parágrafo primeiro - O valor máximo de capital de giro a ser 
financiado pela municipalidade à empresa, não poderá ser superior a 500(quinhentos) 
URMs, para cada emprego gerado. 

                     Parágrafo segundo – Para obtenção do capital de giro a empresa 
deverá oferecer bem imóvel em garantia, da própria empresa, de algum de seus sócios 
ou até mesmo de terceiros, para ser averbada junto a respectiva matrícula, avaliado 
pela Fazenda Pública Municipal, em valor superior ao do financiamento”.    

                                Art. 4º - A presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação 
e seus efeitos retroagem a 05 de dezembro de 2011. 

                     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
FAXINALZINHO AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE MARÇ O DE 
DOIS MIL E DOZE. 

 

 

      IRINEU BERTANI  
                             Prefeito Municipal  
 

 

 

 

 


