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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA 
Gabinete do Prefeito 

LEI 1412  1.490/96 - de 21 de junho de 1996  

"Institui o Fundo de Desenvolvimento de Goiatuba e 

outras providncias" 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Gol;is , 

faz saber que a Ce mara Municipal APROWU, e eu SANCIONO a se 

guinte Lei: 

CAPITULO I 

DA INSTITU00, FINALIDADE E DIRETRIZES GERAIS 

Se9:o 1 

Da instituigZo  

Art. 1 2  "' Flea instituldo o  Fundo  de  Desenvolvimento  de Goia- 

tuba, destinado a aplicaçao•  de recursos, que terao•  suas fontes 

constituídas pelo  Art.  52  desta Lei, tendo por objetivo o 

desenvolvimento econamico e social do Município, mediante a 

execugao de programas de financiamento aos setores produtivos 

e serviços com objetivo de gerageo de emprego e renda, em  con  

sonencia com o Plano de Desenvolvimento do Município. 

PARXGRAFO dNICO - 0  Funds.)  de D-?flnyclvimento do MunicIpio de 

Goiatuba,  sets;  denominado doravante simplesmente de Fundo.  

Art.  22  - Respeitadas as finalidades estabelecidas no  Art. ID  

os financiamentos obedecerL as diretrizes do Plano de Desen 

volvimento de Goiatuba. 

Sege° 11 

Das Modalidades de Cr‘dito  

Art.  32 -O Fundo praticara as seguintes modalidades de Credi 
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to: 

1 - investimento fixo em m'alquinas, equipamentos, ferramentas, 

obras civis e instalaçoes; 

II - investimento misto em conjunto de investimento fixo mais 

capital de giro associado; 

Ill - capital de giro associado constituído em matarias-primas, 

materiais complementares e outros instamos. 

Se“to III 

Dos Beneficirlrios 

Art.  4P- -  Sao  beneficitirios dos recursos do fundo de Desenvol 

vimento as micro e pequenas empresas, que desenvolvem ativida-

des nos setores industriais e de serviços. 

PARXGRAFD LINICO  - Para efeito desta Lei, sere° consideradas mi 

croempresas e empresas de pequeno porte, os valores de receita 

estabelecidos pelo agente financeiro do Fundo.  

Scapa IV 

Dos  Recursos  e Aplicagoes 

Art.  52  - Constituem fontes de recursos do Fundo: 

. . 
I - cr;ditos orçamentarios e extraorçamentaries que lhe fo 

rem destinados  eels  Lei de Diretrizes Orçament;rins do 

Município; 

II - rendimentos provenientes da aplicagao dos recursos dis 

poniveis no mercado financeiro; 

. .  
III  - contribuiçoes, deaçoes e recursos de outras origens,  con  

cedidos por entidades de direito !Alice ou privado, nacionais 

ou estrangeiras; 
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IV - recursos advindos de operagges de credito; 

V - retorno dos valores liberados.  

Art.  62 - Cs recursos do Fundo serZo aplicados em: 

1 - fomento de atividades produtivas de micro e pequenas 

empresas, visando o geragao de riquezas e consequentemente a 

geragao de empregos e o aumento da renda para trabalhadores e 

produtores; 

II - apoio e incentivo a industrializagao, bem como a dinamiza 

gao e diversificagao de atividades econamicas.  

Art.  70  - As liberagoes, pelo município, dos recursos destina- 

dos ao Fundo, ser;o transferidas, diretamente para a conta 

corrente na instituigao gestora.  

Art.  SQ - C Fundo assumir; todos os riscos operacionais dos 

emprestimos e financiamentos concedidos com seus recursos. 

CAPiTULC 11 

no CONSELNO DE DESENVOLVIMENTO  

Art. 92  - Flea instituido o  Conselho  de flesenvolvimento de 

Goiatuba, que exercera a administragao do Fundo ao qual  comp..-

te: 

- estabelecer Nioridade de colic/Inn° dos recursos do 

Fundo; 

II - selecionar as propostas a ser encaminhadas ao Agente  

Financeiro;  

III  - Avaliar os resultados obtidos; 

IV - fiscalizar os projetos, garantindo a correta utilizegaot 
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V - sugerir 30 Agente Financeiro alteragoes nas mamas 

procedimentos relativos :Is linhas de creditos do Fundo; 

e 

VI - aprovar sou regimento interno. 

Art. 10 - C  Conselho  de Desanvolvimen+o de Goiatuba  ser  g pre 

4idido pelo Prefeito Municipal e ter g seguinte composigao: 

- representante 

representante 

representante 

- representante 

• representante 

- representante 

- representante 

representante 

- representante 

do  Lions  Clube de Goiatuba; 

do  Rotary  Clube de Golatuba; 

da Maçonaria; 

da Associaçao  Religiose;  

da Associado Religiosa; 

da  Camara  Municipal; 

da Associagao Comercial e Industrial; 

do Sindicato de Produtores Rurais de Cloiatuba; 

de institulgao Bancaria Cficial conveniada 

que sere seu Secretario Executivo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - C representante da instituig:go bancgria 

conveniada ser g o gerente geral da Sgencia de Goiatuba e os 

demais represenante indicados relos segmentos  quo  represen-

tam. 

PARÁGRAFO SEGUNPO - Em caso de aussanclas e impedimentos do 

Presidente do Conselho de Desenvolvimento de Goiatuba os tra  

bathos  sergo conduzidos pelo 7ecreffirk Executivo do Conselho. 

CAPITULO Ill 

DO AGENTE FINANCEIRO  

Art. It  - A gesto financeira do Fundo de Desenvolvimento Mu 
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dos recursos; 
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nicipal caber a a uma institulgao financeira oficial, devidamen 

te conveniada e que atenda no mínimo, os seguintes itens  

°balm)  relacionados: 

1 gerir recursos do fundo, controlando as movimentagoes da 

conta corrente e aplicando os saldos disponíveis no mercado 

financeiro; 

II - estabelecer as normas e procedimentos relativos Is 

nhas de cr‘dito abrangendo os limites das operacZes, encargos 

financeiros, prazos de carencia e de amortizagao, correqao mo 

net:n.18, garantias, penalidIrles3.  etc.,  conforme as  exigencies/  

em vigor e susestges do Conselho; 

111 - controlar a situaçao dos financiamentos, bem como provi-

denciar a cobrança de inadimplementos; 

IV - colocar disposiçao do Conselho de Desenvolvimento de 
- Golatuba, os demonstrativos Dom posigoes mensais dos recursos, 

aplicagoes e resultados do Fundo; 

V - exercer outras atividades inerentes ; fungo 

gestor do Fundo; 

VI - analisar a viabilidade econamica, financeira dos proje-

tos e o deferimento ou no do 04dito, justificando as razoes 

de eventuais indeferimentos ao Conselho de Desenvolvimento de 

Goiatuba. 

Art.  12 -0 0 Banco gcstor do Fundo scra remunerado pcla adminis 
. . . . 

traço e  fare  jus a taxa mensal de administraqao a ser pactua-

da no convanio. 

PARLGRAFO NICO  - A remuneraqao citada no "caput" deste artigo,  

sera  calculada e paga mensalmente, no Banco gestor. 

do  • AV 

orgao 
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CAPITULO IV 

DA PRESTA0C DE CONTAS E ExTIN* 

sei;0 1 

Da Contabilidade  

Art.  13 - 0 Fundo ter Z contabilidade prjprla, reolstro dos 

atos e fatos, valendo-se para tal, de informacoes prestados pe  

lo  Banco gestor.  

Art.  14 - 0 Banco gestor dever4 apresentar mensalmente 1143 

Conselho de Desenvolvimento de Goiatuba os demonstrativos dos 

recursos e aplicaçoes do Fundo.  

Art.  15 - C Município, por interesse  ally)  devidamente justi 

ficado poder extinguir 0 Fundo Municipal bem como o Conselho 

de Desenvolvimento.  

Seem) 11 

Da Extineao 

Art.  16 - Ocorrendo a extingo do fundo, suas disponibilidades, 

apos deduzidas as despesas, serao recolhidas ao Tesouro Munici  

pal.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO  - Cs contratos pactuados anteriormente a 
A  data da extineao do Fundo continuarao em vigencia  at sua 

liquidaeZo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO  - Os contratos em liquidaeiao judicial  sera;  

assumidos pelo Município. 

PARÁGRAFO TERCEIRO  - As obrigaves vinculadas assumidas pelo 

Funde serao transferidas ao município a partir da sua extineao. 
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CAPITULO V 

DAS DISPOSOES GERAIS E TRANSIT6R1AS  

Art.  17 - Cs casos omissos serao resolvidos pelo Conselho de 

Desenvolvimento de Goiatuba.  

Art.  13 - A criaçao do presente Fundo  far  a • parte integrante • 
da Lei de Diretrizes Orgament;rias do corrente exercício. 

PARÁGRAFO aNICO  - On rcr Tn-ss rm-çamontarios para suprimento 

do Fundo, nos exercfcios futuros, serZo coilsignados nas res 

pectivas leis do Plano Plurianual e de Diretrizes ergamenta 

rias.  

Art.  19 - O Poder Executivo reculamentara esta Lei no prazo 

de 90 (noventa) dias.  

Art.  20 - Esta Lei entrara  on  visor na data de sua publicagao.  

Art.  21 - Revogam-se as disposigoes em contrario. 

GABINETE DO PREFEITO MUNIC1flL E C . 1.1.1:13A, Estado 

de Gois, aos 21 (vinte o um) dias do mas de junho, 

do ano de um mil novecentos noventa e seis (1996). 

G DE OLIVEIRA 

PREFEITO PUNICIPAL 

In CERTIDÃO 

Certifico que o ( o )  Mra, IL 4  IA foi publicado ( a )  

am Placard  no dia de 190  

 War   
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