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Estado do Rio Grande do Sul _ ~ _

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES

LEI MUNICIPAL N°. 511, DE 16 DEMARÇO DE2005.

"AUTORIZA INCENTIVO PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, Prefeito
Municipal de São José das Missões - RS, no uso de suas atribuições
Legais, e em especial com base na Lei Municipal nO 481/2004, que
Institui o Programa Municipal de Incentivo a Industrialização,
"PROINDUSTRIA":

Faço saber, que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI:

Art. 1.° - Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a firmar contrato de financiamento e a conceder
empréstimo à empresa DALLPINAS SERVIÇOS DE CORTE E
ACABAMENTO DE CALÇADOS LTDA ,inscrita no CNPJ sob n.O
07.203.349/0001-70, até o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
cujo montante deverá ser aplicado na aquisição de máquinas e
equipamentos destinados à instalação de uma industria de calçados na
cidade de São José das Missões -RS.

§ 1.0 - A Concessão e a liberação do financiamento
deverá ser precedida de contrato de financiamento a ser firmado com
a empresa beneficiária, que contenha, no mínimo, as seguintes
cláusulas:
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I - liberação do financiamento em 06 (seis) parcelas
mensais e consecutivas, vinculada à comprovação da instalação física
das máquinas no local da fábrica, no Município de São José das
Missões, RS, a ser pago diretamente à empresa fornecedora das
máquinas e equipamentos.

II - comprovação da instalação da indústria no
município de São José das Missões;

III - penhora de número suficiente de máquinas em
favor do município, para garantia do financiamento concedido, até o
seu total pagamento;

IV - compromisso de geração de no mínimo 30
(trinta) empregos diretos, e de contratação de funcionários residentes
no município de São José das Missões - RS.

V - prazo de, no máximo 05 (cinco) anos, com
carência de 02 anos, para pagamento do financiamento, com juros de
6% ao ano, ou ao custo de captação, nos termos que dispõe o art. 27
da Lei Complementar 101/2000 e atualização monetária com base na
variação do INPC;

VI -e- possibilidade de concessão de subsídio integral
do juro e da atualização monetária e de até 50°/0 (cinqüenta por cento)
de desconto no valor nominal das parcelas, caso a empresa cumpra a
todos os requisitos contratuais e amplie, em no mínimo, 10% ao ano o
número de empregos gerados, a ser comprovado através de comissão
especialmente designada para esse fim.

VII - vencimento integral das parcelas restantes e
perda total de eventual subsídio já concedido, caso a empresa encerre
as suas atividades ou se retire do município antes do pagamento
integral do financiamento concedido.

§ 2 o - O financiamento ora autorizado correrá por
conta da seguinte dotação orçamentária da Lei de Meios do exercício
de 2005:

Órgão 05 - Secretaria-Mu.niçlgal~Agricultw:a _
e Expansão Econômica
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Unidade 01 - Secretaria da Agricultura e Expansão
Econômica

Projeto/ Atividade 2.100 - Incentivo a Industrias
Elemento de Despesa 4.5.90.66.00.00 - Concessão

de Empréstimos e Financiamentos R$ 30.000,00

§ 3.0 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
abrir crédito adicional suplementar na dotação orçamentária acima
identificada, no valor de R$ 30.000(00 (trinta mil reais) mediante a
redução das seguintes dotações orçamentárias da lei de meios vigente:

Órgão/Unidade 05.01 - Secretaria Municipal
de Agricultura e Expansão Econômica

Projeto - 2009 - Assistência a Produtores.
Elemento - 3.3.30.41 - Contribuições R$

30.000,00
Art. 2.0 - A presente Lei entrará em vigor na data de

sua publicação.

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DAS MISSÕES, AOS 16 DE MARÇO DE 2005.

~~
EDISON LUIS BUENO DE QUADROS

Prefeito Municipal

Registre - se e Publique-se:
/r ,r:c!Jf;

Valter de Quadros Bernardi
Secretario da Administração
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