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LEI MUNICIPAL Nº863/2005, DE 24 DE MARÇO DE 2005. 
 

"Institui o Programa Municipal de 
Desenvolvimento Industrial, cria o 
Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Industrial – FMDI e dá outras 
providências." 

O PREFEITO DE FAXINALZINHO, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por lei,  
     faz  saber que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:  

 
Art. 1º - Fica criado o Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Industrial e de Geração de Emprego e Renda de Faxinalzinho, para fins de fomento e 
incentivo às atividades econômicas, industriais e comerciais, conforme estabelecido nesta Lei. 

 
Art. 2º - O Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Industrial e de Geração de Emprego e Renda terá o objetivo de estimular o comércio e a 
implementação do setor produtivo do Município, ofertando incentivos às indústrias que  
investirem na geração de empregos e que possibilitem o  incremento das receitas públicas e 
que  não causem danos ao meio ambiente e utilizem a mão-de-obra local. 
 

Art. 3º - Para atender ao Programa criado por esta Lei, fica o Poder Executivo 
autorizado a utilizar-se dos incentivos materiais e fiscais na órbita do Município, como 
também impostos e taxas, desde que cumpridos os requisitos de compensação da Lei 
Complementar 101/00. 

 
§ 1º - Fazem parte dos incentivos previstos por esta Lei a cedência 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, 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. 

§ 2º - O Poder Executivo poderá também, locar imóveis e equipamentos, 
sempre que se criar a necessidade para melhor atendimento dos objetivos da presente Lei, por 
prazo certo e determinado. 
 

§ 3º - Para a consecução dos objetivos propostos, o Poder Público Municipal 
deverá realizar estudos para aferir a viabilidade econômico-financeira dos investimentos, 
através de comissão constituída exclusivamente para tal finalidade. 
 
  Art. 4º  - Poderão participar do Programa instituído por esta Lei, empresas 
constituídas ou pessoas físicas que desejaram constituir empresa, devendo as últimas, indicar 
as pessoas que constituirão a mesma, obrigando-se ainda, a formalizar a constituição da nova 
empresa num prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a homologação da proposta 
selecionada. 
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Art. 5° - Para o FMDI poder financiar Capital de Giro e a empresa deverá estar  

devidamente constituída. 
 
Parágrafo único - 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. 

 
Art. 6º - A empresa já instalada no Município receberá recursos somente em 

relação aos novos empregos a serem gerados, considerando-se novo emprego aquele que for 
superior a média verificada nos últimos 36 (trinta e seis) meses, comprovada através de 
documentos de controle de pessoal (livros ou fichas de empregados) ou ainda do Cadastro 
Geral de Empregados do Ministério do Trabalho. 

 
Art. 7º - Os recursos correspondentes aos financiamentos previstos nesta Lei 

somente serão creditado em nome da empresa selecionada, até 90 (noventa) dias após a 
apresentação dos documentos de constituição da empresa e o reembolso deverá ocorrer em 
um prazo máximo de 120 (cento e vinte meses), com carência não superior a 24 (vinte e 
quatro) meses, com incidência de juros mínimos de 4% ao ano. 
 

Parágrafo único - Para a celebração do contrato, deverá ser estabelecido 
cronograma físico-financeiro de desembolso e os valores serão liberados à empresa até 90 
dias após celebrado o contrato, sendo que o financiamento será pago em parcelas anuais fixas, 
com juros capitalizados anualmente. 
 

Art. 8°  - O Município lançará edital para seleção de empresas interessadas em 
participar do Programa instituído por esta Lei sempre que ocorram concomitantemente as 
hipóteses a seguir: 
 

I – Existam recursos financeiros e orçamentários para atrair empreendimentos 
empresariais; 
 

II –  Que o Conselho Consultivo do FMDI sinalize a existência de interessados 
em empreender no Município; 
 

III –  Que formalmente tenha havido manifestação de interessados e que de tal 
manifestação se vislumbre a possibilidade de concretização do empreendimento. 

 
Art. 9° - O critério de seleção da melhor proposta, contemplará análise dos 

projetos propostos, na seguinte ordem de preferência: 
 

I – aquele que se comprometer a empregar o maior número de pessoas 
residentes no Município; 
 

II –  que se comprometer a oportunizar o maior número médio de  empregos na 
relação direta com o investimento necessário para implementar o projeto; 
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III –  que tenha o foco de comercialização de sua produção fora do Município e 

região; 
 

IV – que necessite de menor valor de capital de giro por emprego gerado; 
 

V – que faça o reembolso com menor carência e menor prazo; 
 

VI – a que necessite de menor prazo de locação do imóvel para instalação da 
empresa; 

 
VII –  a que necessite de menor valor para outras despesas iniciais de energia, 

água e telefone. 
 

Parágrafo único - Considerar-se-á investimento necessário, mencionado no 
inciso II deste artigo, as máquinas e equipamentos necessários, o período máximo de locação, 
o capital de giro pretendido, bem como o valor total dos gastos com energia elétrica, água e 
telefone constantes da proposta dos interessados. 
 

Art. 10 - Na proposta, as empresas interessadas deverão mencionar 
detalhadamente: 
 

I – Quais as máquinas e equipamentos que necessitam para implementar o 
empreendimento, se novas ou usadas, e o valor máximo de cada uma; 
 

II –  O valor do capital de giro necessário, se necessita de carência e qual o 
prazo de reembolso; 
 

III –  Qual a metragem do imóvel que necessitam e por quanto tempo deverá o 
Município cedê-lo, sem ônus para a empresa; 
 

IV – Quais as demais condições ou necessidades de gastos com energia, água e 
telefone, para poder instalar-se com segurança. 
 

Art. 11 - O prazo de cedência de bens poderá ser pelo prazo de 120 (cento e 
vinte) meses, podendo ser prorrogado por deliberação do Conselho do FMDI. 

 
Art. 12 - A  empresa beneficiada pelo Programa deverá apresentar 

semestralmente ao Conselho do FMDI,  relatório de suas atividades que trará informações 
bancárias, do departamento de pessoal e de sua contabilidade para que se possa averiguar: 

 
I – regularidade no pagamento dos tributos e contribuições municipais, 

estaduais, federais; 
 

II – regularidade quanto a compromissos trabalhistas e previdenciários, bem 
como a proteção aos riscos de acidentes e garantias do trabalhador; 
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III –  cumprimento quanto a quantidade mínima de trabalhadores empregados 

na empresa. 
 

Parágrafo Único – As informações prestadas deverão ser mantidas com estrito 
sigilo das operações empresariais, administrativas e técnicas, respondendo pessoalmente os 
membros do Conselho Consultivo do FMDI ou os profissionais contratados, por danos 
causados em razão da falta de ética, profissionalismo ou pela quebra de segredos 
empresariais. 

 
Art. 13 - O FMDI terá um Conselho Consultivo formado por número impar de 

membros, nomeados pelo Poder Executivo, sem direito a remuneração, e indicados pêlos 
seguintes órgãos ou entidades: 
 

I – um representante titular e um suplente de cada Partido Político com 
representação no Poder Legislativo Municipal, não podendo ser ocupante de mandato 
legislativo o indicado;  
 

II –  dois representantes dos trabalhadores na atividade industrial do Município, 
que manifestarem por escrito até 30 (trinta) dias antes da nomeação, interesse em participar 
do Conselho, cabendo a indicação de um titular e suplente pelo Poder executivo e outro pelo 
Poder Legislativo; 
 

III – no mínimo dois e no máximo três membros titulares e igual número de 
suplentes, indicados pelo Poder Executivo, sempre para formar número impar de 
Conselheiros. 

 
Parágrafo único – A escolha de cada integrante da Comissão de Análise 

deverá recair, preferencialmente, sobre profissional técnico capacitado para emissão de laudos 
e pareceres específicos sobre cada projeto. 

 
Art. 14 - Compete à Comissão de Análise: 

 
I - Emitir pareceres sempre que acionada pelo Poder Executivo a respeito 

da implantação ou ampliação de indústrias; 
 
II - Apresentar laudo de avaliação de áreas de terras, com ou sem 

benfeitorias, a serem alienadas ou adquiridas pelo Poder Público; 
 
III - Emitir laudo conclusivo de pertinência ambiental; 

 
IV - Apresentar parecer técnico-financeiro, fiscal, de produção e de geração 

de empregos; 
 

V -  Outras questões ou dúvidas emanadas pelos Poderes Executivo ou 
Legislativo, pertinentes ao processo; 
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VI - Manifestar-se sobre a viabilidade dos incentivos e seu correspondente 

custo/benefício para a comunidade. 
 

Parágrafo Único - Os laudos e pareceres finais devem ser encaminhados ao 
Prefeito Municipal no prazo máximo de 15 (quinze) dias da solicitação, podendo sofrer 
prorrogação por igual período, a critério da Administração. 

 
Art. 15 - Não poderão participar das reuniões do Conselho que decidir sobre 

assuntos desta Lei, proprietários ou parentes de até 2° grau ou por afinidade, marido ou 
mulher de sócio de empresa que foi ou pretende  beneficio do FMDI, devendo ser substituído, 
nestes casos, pelo respectivo suplente. 
 

Art. 16 - Os membros do Conselho elegerão um Presidente para dirigir os 
trabalhos e um secretário(a) para auxiliá-lo na secretaria, devendo reunirem-se no mínimo a 
cada 60 (sessenta) dias. 
 

Art. 17 - Os membros do Conselho terão mandato de dois anos, porém, até 30 
(trinta) dias antes do prazo para a indicação dos novos membros, estes escolherão 3 (três) dos 
membros efetivos para continuarem na futura composição do Conselho, cujos nomes serão 
referendados pelos Poderes Legislativo e Executivo. 
 

Art. 18 - Em caso de necessidade de membros do Conselho participarem de 
encontros e desde que autorizados pelo Poder Executivo, as despesas de viagens, estadia e 
alimentação serão ressarcidas pêlos cofres municipais, de acordo com as dotações 
orçamentárias próprias. 
 

Art. 19 - O Executivo Municipal, poderá contratar empresas ou profissionais 
para auxiliar o Conselho do FMDI em auditorias ou escolha dos melhores projetos para se 
instalarem no Município, podendo inclusive remunerá-las pêlos serviços contratados com 
recursos do Fundo. 
 

Art. 20 - A forma administrativa de uso do bem público, aludida no artigo 3º, 
seguirá os conceitos de cada Instituto. 
 

§ 1º  - O Uso Especial de áreas de terras e prédios do Poder Público deverá 
seguir a destinação específica do Programa, caso contrário reverterá novamente ao Poder 
Público, na eventual hipótese de descumprimento contratual, perdendo o beneficiário do 
Programa as benfeitorias que houver realizado no imóvel. 
 

§ 2º - O Uso Especial, em sua forma simples e unilateral, se dará por prazo 
determinado,  nunca inferior a 1 (um) ano e quando da Concessão de Direito Real de Uso o 
prazo não será inferior a 5 (cinco) anos, podendo sofrer prorrogação por igual período, a 
critério da Administração, enquanto que  a doação, quando excepcionalmente autorizada por 
lei, será com cláusula de reversibilidade. 
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§ 4º - Vencido o prazo limite da outorga ou durante sua vigência, terá o 

beneficiário direito preferencial exclusivo sobre a aquisição definitiva do bem, cuja alienação 
deverá obedecer os seguintes requisitos: 
 

a) Estar o beneficiário em plena atividade a que se propôs quando do recebimento do 
bem imóvel; 

 
b) Ter decorrido pelo menos metade do prazo mínimo estabelecido no parágrafo 

segundo deste artigo; 
 

c) Manifestar seu interesse com pelo menos 60 (sessenta dias) de antecedência ao 
término do prazo. 

 
Art. 21 - Poderá o Município dispor de recursos públicos para a formação 

profissionalizante dos interessados e investir no pagamento de locação de áreas e prédios de 
empresas que venham a instalar-se ou estejam em processo de ampliação de suas atividades, 
observados os preceitos de responsabilidade fiscal e compensação tributária de cada 
empreendimento e havendo previsão orçamentária. 
 

Art. 22 - Os incentivos de que trata o artigo 3º da presente Lei, no tocante à 
utilização de máquinas e equipamentos do Município, após manifestação da Comissão de 
Análise, não poderá ultrapassar a 50% (cinqüenta por cento) do custo de operação, cabendo o 
restante ao beneficiado. 
 

Art. 23 - Para atender ao Programa instituído por esta Lei, fica criado o Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Industrial – FMDI. 

 
Parágrafo único - O FMDI terá unidade orçamentária específica, vinculada  à 

Secretaria Municipal de Administração, com dotação orçamentária própria. 
 
Art. 24 – O FMDI é um fundo de natureza contábil, especial e rotativo, 

possibilitando o ressarcimento dos recursos investidos, através dos pagamentos realizados 
pelos beneficiários do Programa, constituindo-se em instrumento de política de 
desenvolvimento econômico e social, prioritariamente destinado a viabilizar investimentos 
nas mais diversas áreas de atuação do Município, visando primordialmente o 
desenvolvimento econômico e social, e o bem-estar do cidadão através da geração de 
emprego e renda. 

 
Art. 25 – Constituem recursos do FMDI, as dotações orçamentárias próprias e 

de transferências de outras entidades públicas e ou privadas, o resultado de serviços prestados, 
empréstimos de máquinas e equipamentos, financiamentos diversos, aluguéis de bens 
públicos, adiantamento de receitas oriundas de prestação de serviços, retorno dos recursos 
aplicados e de outras fontes públicas ou privadas, bem como doações de toda ordem. 

 
Art. 26 - A regulamentação da presente Lei se dará por decreto municipal. 
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Art. 27 - Num prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta lei o Poder 

Executivo Municipal fará a nomeação por Portaria dos Membros do Conselho Consultivo do 
FMDI, criado por esta Lei. 
 

Art. 28 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊ S 

DE MARÇO DE DOIS MIL E CINCO. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
IVORI MARCELINO SARTORI 

                                    Prefeito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
EM 24 DE MARÇO DE 2005. 
 
________________________ 
   VANDERLEI CONCI 
    Sec. de Administração 


