PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA

:i No 2.382 DE 28 DE AGOSTO DE 2018.

AUTORIZA 0 MUNICIPIO DE SEVERINIA A
CONTRATAR COM A DESENVOLVE SP AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO
PAULO, OPERAc6E5 DE CREDITO COM
OUTORGA DE GARANTIA E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

CELSO DA SILVA, Prefeito do Municipio de
Severinia, no uso de suas atribuiçOes tegais,
FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1 0 - Fica o Chefe do Executivo do Municipio de Severinia autorizado a celebrar
corn a DESENVOLVE SP - AGENdA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO,
operaçöes de crédito ate o montante de R$ 1.500.000,00 (urn milhão e quinhentos mu)
reals, destinado a lmplantação do Distrito Industrial no Municipio de Severinia,
observada a legislação vigente, em especial as disposiçöes da Lei Comptementar n°
101 de 04 de maio de 2000.
Art. 20 - Fica a Municipio autorizado a oferecer a vinculação em garantia das
aperaçaes e crédito, por todo o tempo de vigéncia dos contratos de financiamento e
ate a Iiquidação total da divida, sob forma de Reserva de Meio de Pagamento, das
Receitas de Transferências oriundas do Imposto sobre Operaçâes Relativas a
Circulação de Mercadorias e Serviços - !CMS (art. 158 inciso IV da CF),
cumulativamente ou apenas destes, em montante necessãrio e suficiente para a
amortização das parcelas do principal e o pagamento dos acessôrios da divida.
Parágrafo (Jnico: As receitas de transferencias sobre as quais se autoriza a
vinculação em garantia, em caso de sua extinção, serão substituidas pelas receitas
que vierem a serem estabelecidas constitucionalmente, independente de nova
autorização.
Art. 30 - 0 Chefe do Executivo do Municipio estã autorizado a constituir a Desenvolve
SP - Agenda de Fomento do Estado de São Paulo como sua mandatária, corn
poderes irrevogáveis e irretratáveis, para receber junto as fontes pagadoras das
receitas de transferéncias mencionadas no caput do art.2 0 , Os recursos vinculados,
podendo utilizar esses recursos no pagamento do que ]he for devido por força dos
contratos a q efere a art)°.
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Paragrafo Unico: Os poderes mencionados se limitam aos casos de inadimplemento
do Municiplo e se restringem as parcelas vencidas e nào pagas.
Art. 40 - Fica o Municiplo autorizado a:
a) Participar e assinar contratos, convenios, aditivos e temos que possibilitem a
execução da presente lei.
b) Aceitar todas as condiçOes estabelecidas pelas normas da Desenvolve SP Ag(?ncia de Fomento do Estado de Sâo Paulo, referentes as operaçOes de
crédito, vigentes a época da assinatura dos contratos de financiamento.
c) Aceitar o foro da cidade de São Paulo para dirimir quaisquer controversias
decorrentes cia execuçao dos contratos.
Art. 50 - Os orçamentos municipais consignarao, obrigatoriamente, as dotacOes
necessárias as amortizaçOes e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos
contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.
Art. 6° - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos especlais
destinados a fazer face aos pagamentos de obrigaçães decorrentes das operaçOes de
crédito ora autorizadas.
Art. 70 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposiçOes
em contrârio.
Severinia, 28 de Agosto de 2018.

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escrituraria, respectivamente provi 0
registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diârio Oficial Eletronico desta
Municipalidade.

ELIANA TEREZI
Escritu na
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