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LEIMUNICIPAL N.o 481/2004.

DISPÕE SOBRE O PROG MA MUNICIPAL DE INCENTIVO
INDUSTRIALIZAÇÃO NO MUNICíPIO DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO, Prefeito
Municipal de São José das Missões - RS:

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

LEI:

Art. 1.° - Fica instituído o PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO
À INDUSTARIALIZAÇÃO - "PROINDUSTRIA", através da concessão dos seguintes
benefícios às empresas industriais que vierem a se instalar no Município de São José das
Missões:

equipamentos,
I - Concessão de finan iamentos para aquisição de máquinas e

II - Doação ou Cessã de uso gratuito de terreno próprio do
município para a instalação do empreendimento ndustrial.

Parágrafo Único - forma e o valor dos incentivos serão
definidas em Leis Específicas para cada empree1dimento.

Art. 2.0 - Fica inseridalO PPA (Plano Plurianual) e na LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) a seguinte meta:

INCENTIVO À INDU RIALIZAÇÃO, mediante a concessão de
financiamentos para aquisição de máquinas e lequipamentos e doação ou cessão de uso
gratuito de terreno próprio do Município para a Instalação do empreendimento industrial.

Art. 3.0 - Fica o POdrr Executivo Municipal autorizado a firmar
contrato de financiamento e a conceder errpréstimo à empresa SITOPE CALÇADOS
,in~crita ~o CNPJ sob n. o 03.~41.336/0?Ol-47,/até o .v~19rde R$ ~O.?OOfOO (Cinqüenta mil
reais) cujo montante devera ser aplicado na aqursiçao de maquines e equipamentos
destinados à instalação de uma industria de calçados na cidade de São José das Missões-
RS.
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§ 1.0 - A Concessão e a liberação do financiamento deverá ser
precedida de contrato de financiamento a ser firmado com a empresa benettcérta, que
contenha, no mínimo, as seguintes cláusulas;

I - liberação do financi mento em 10 (dez) parcelas mensais e
consecutivas, vinculada à comprovação da i stalação física das máquinas no local da
fábrica, no MunicÍpio de São José das Missõ s, 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; I

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

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

- RS; V d ,- I 05 (d ) " - d 01- prazo e, no maxlm~ cinco anos, com carenCla e ano,
para pagamento do financiamento, com juros be 6% ao ano e atualização monetária com
base na variação do INPC;

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

VII - vencimento integ ai 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 fin ncíarnento concedido.

§ 2 o - O financiamento pra autorizado correrá por conta da seguinte
dotação orçamentária da Lei de Meiosdo exercício de 2004 (Lei Municipal n.o 474/2003):

ÓrgãO. 05 - secretari
l

Municipal de Agricultura e Expansão
Econômica

Unidade 01 - Secretaria da Agricultura e ExpansãoEconômica
Projeto! Atividade 2.~OO - Incentivo a Industriais
Elemento de Despesa 4.5.90.66.04.00 - Concessão de

Empréstimos R$ 50.000,00

§ 3.° - Fica o Poder Efecutivo Municipal autorizado a abrir crédito
adicional suplementar na dotação orçamentária acima identificada, no valor de R$
49.0000,00 (quarenta e nove mil reais) medtante a redução das seguintes dotações
orçamentárias da lei de meios vigente:
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Órgão/Unidade 05.01 - tretaria Municipal de Agricultura
e Expansão Econômica

Projeto -1.006 - Manuten o Ampliação Patrulha Agrícola
Elemento - 4.4.90.52.08.00.0001 - Equipamento Material

Permanente R$ 15.000,00
Atividade - 2.012 - rnce!o a Bacia Leiteira
Elemento - 3.3.90.39.99. 1.00 0001 - Demais Serviços de

Terceiros de Pessoa Jurídica R$ 10.000,00

Órgão/Unidade 09.01 - I eretaria ~unieipal de Obras
Atividade - 2052 - Abastecimento de Agua Potável
Elemento - 4.4.90.51.00[00.0001 - Obras e Instalações R$

Projeto- 1011 - Aquisiçãl Equipamentos, Veículos e Máquinas
Elemento -:'Equipamento d Material Permanente R$ 10.000,00

Art. 4.0 - A presente Lii entrará em vigor na data de sua

Art. 5.° - Revogam-se as tSPoSições em contrário. ~ I

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS
MISSÕES, aos 15 de março de 2004.

14.000,00.
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A~~fl4P,I~NiÂÊIRODOS SANTOS NETTO
Prefeito Municipal
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Rp SEEPUBLIQUE- SE:

SERG O DO NASCIMENTO RIBEIRO
SecoMun. de Administração
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