
Lei Nº 043/97 
 
 
 

 Institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento e Apoio 
a Agropecuária de Vespasiano Corrêa e dá outras 
Providências. 

 
 

Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas atribuições 

legais; 

Faço saber, que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituído o Fundo Municipal de Desenvolvimento e Apoio a Agropecuária de 

Vespasiano Corrêa – FADAVEC – destinado a financiar melhoramentos nos estabelecimentos rurais de 

Vespasiano Corrêa, tendo em vista o incentivo a produção de leite, suínos, hortigranjeiros, essências 

florestais, produção de milho, frangos de corte, galinha postura, armazenamento de produtos agrícolas, 

eletrificação rural, irrigação e drenagem, abastecimento de água nas propriedades rurais, construções 

rurais, máquinas agrícolas, insumos para correção do solo.  

Art. 2º Constituem recursos do FADAVEC: 

a) Os aprovados em Lei Municipal constantes nos orçamentos e créditos especiais. 

b) Os recebidos de empresas ou entidades oficiais ou privadas em forma de doação. 

c) Os auxílios de subvenções específicos concedidos por órgãos públicos. 

d) Os provenientes de financiamentos obtidos em instituições bancárias oficiais/privadas. 

Art. 3º O FADAVEC poderá firmar convênio com órgãos governamentais com a finalidade de 

intermediar financiamentos destinados aos investimentos ou custeio na produção primária. 

Art.4º O FADAVEC financiará prioritariamente pequenos empreendimentos até o valor 

equivalente à R$ 900,00 (novecentos reais). 

Art. 5º Poderão habilitar-se ao financiamento os munícipes que tiverem como principal fonte de 

renda a agropecuária em Vespasiano Corrêa. 



Art. 6º Os pedidos de financiamentos deverão ser encaminhados ao FADAVEC, acompanhados 

de projetos elaborados pela Secretaria Municipal da Agricultura e abastecimento, Escritório Municipal 

da EMATER, pelo departamento técnico da COSUEL (sempre por profissional habilitado na área). 

Art.7º O FADAVEC será administrado por um Conselho Diretor composto por 5 (cinco) 

membros, sendo: 

- Secretaria Municipal da Agricultura, 

- Representante do Escritório Municipal da EMATER, 

- Representante da Cooperativa COSUEL, 

- Representante dos Trabalhadores Rurais de Muçum, 

- Representante da APSAT de Vespasiano Corrêa. 

§ 1º O Conselho Diretor será dirigido por um presidente, um vice-presidente e um secretário, 

eleitos entre seus membros; 

§ 2º Os membros do Conselho Diretor indicarão os suplentes que os substituam em seus 

impedimentos. 

Art. 8º Os membros do Conselho Diretor do FADAVEC será nomeado por Decreto do Poder 

Executivo, após a indicação feita pelos órgãos representativos e terá mandato de dois anos, podendo ser 

conduzido por mais uma vez. 

Art. 9º O conselho Diretor se reunirá ordinariamente sempre que for convocado por seu 

presidente ou pela maioria dos membros. 

Art. 10º Atribuições do Conselho Diretor: 

a) Receber, estudar e homologar os pedidos de financiamento; 

b) Propor medidas de aperfeiçoamento do FADAVEC; 

c) Contratar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros do Fundo; 

d) Organizar, elaborar e aprovar anualmente o plano de aplicação; 



e) Solicitar esclarecimentos à Secretaria Municipal de Administração e Finanças sempre 

que necessário sobre o movimento do Fundo e preços contábeis apresentados; 

f) Aprovar as contas do Fundo, tendo como base as peças contábeis apresentadas pela 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 

Art. 11º Atribuições do Presidente do Conselho Diretor: 

a) Participar das reuniões das decisões específicas do Conselho Diretor; 

b) Emitir pedidos e autorizar despesas à Secretaria Municipal de Administração e 

Finanças por conta de recursos do fundo; 

c) Atestar, nas notas de aplicação do Fundo, que os empréstimos concedidos estão de 

acordo com o programa de financiamento; 

d) Autorizar o pagamento de despesas por conta do Fundo. 

Art. 12º O município manterá os recursos do Fundo FADAVEC depositados em conta bancária 

própria, em instituições financeiras oficiais. 

Parágrafo único. As contas bancárias serão movimentadas em conjunto entre o prefeito e pelo 

Secretário Municipal de Administração e Finanças, cabendo a este último a guarda dos talonários de 

cheques e controle de contas. 

 Art. 13º A Secretaria Municipal de Administração e Finanças contabilizará a movimentação do 

Fundo FADAVEC na forma preconizada na legislação em vigor. 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças apresentará 

mensalmente, ao Conselho Diretor do fundo FADAVEC balancetes demonstrativos da movimentação 

do fundo e prestará esclarecimentos sempre que for solicitado. 

Art. 14º O pagamento dos financiamentos serão efetuados no sistema troca-troca, tendo como 

moeda o produto objeto do financiamento. 

Parágrafo único. Por ocasião de liberação do financiamento o valor será convertido em kg de 

produtos de acordo com o preço mínimo do dia da liberação. 



Art. 15º Caso ocorra atraso no pagamento do financiamento sobre o mesmo incidirá multa, juros 

e correção monetária de acordo com os índices aplicados pelo município. 

Art. 16º Para cobertura das despesas geradas por esta lei serão indicados recursos dos 

orçamentos anuais. 

Art. 17º Os membros que compõem o Conselho Diretor do FADAVEC não terão direito a 

qualquer tipo de remuneração ou vencimento. 

Art. 18º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, 

 Aos onze dias de março de mil novecentos e noventa e sete. 

 

 

Sérgio Beninho Gheno 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Onesio Filippon 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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