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LEI No 3.873/2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 

Autoriza o Executivo Municipal alocar 
recursos em conta corrente especIfica, a 
tItulo de garantia de financiamento 
concedidos por instituiçöes financeiras, em 
convênio corn a GARANTISUDOESTE. 

o PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANA, no uso das atribuicoes que the são 
conferidas par Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 
Art. 11  - Fica a Executivo Municipal autorizado a alocar em conta corrente bancária especIfica 
em name do Municipio de Chopinzinho, no exercIcio de 2020, recursos no valor de R$ 
100.000,00 (cern mil reais), a tItulo de garantia de financiamentos a serem concedidos par 06 
instituiçães financeiras, em convênio corn a GARANTISUDOESTE, aos microempreendedores 
individuais, micros e pequenas empresas e para produtores da agncultura familiar, exceto para 
garantir créditos de médias empresas e agroindUstrias, observando-se em tudo as requisitos 
constitucionais e legais, especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal. 	 ' 

§ 10 - A garantia referida no caput deste artigo tern par objetivos: 
- fomentar a desenvolvimento local e regional, mediante estIrnulo a ampliaçao do acesso ao 

crédito para microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas e produtores da 
agricultura familiar, corn atuacao no âmbito do MunicIpio de Chopinzinho; 
II - possibilitar a incremento de outros beneficios, coma suporte técnico e gerencial e menores 
taxas de juros em funcao da diluicão do risco; 
Ill - viabilizar a desenvolvimento de uma cultura associativa entre os beneficios. 
§ 20 - Os recursos de que trata a caput deste artigo somente serão utilizados em caso de 
eventual inadimpléncia por parte dos beneficiários obtido perante a rede bancária conveniada 
corn a GARANTISUDOESTE. 

§ 31  - Ocorrendo eventual inadimpléricia, a processo de cobranca será conduzido pela rede 
bancária conveniada e pela GARANTISUDOESTE, conforme termo de parceria, ajuste e 
convenio. 
§40 - Em caso de eventual iiadimplência as recursos serão transferidos para rede bancéria 
conveniada corn a GARANTISUDOESTE, detentoras dos direitos do crédito, somente apOs a 
conclusâo do processo de cobranca amigavel, extrajudicial e/ou judicial, serão devolvidos ao 

Co 

MunicIpio, mediante depósito em conta corrente especifica. Os valores aportados a tItulo de 
garantia, serão devolvidos devidamente corrigidos e os demais encargos cobrados do devedor, 
deduzidos as custos extrajudiciais e judiciais, conforme termo de parceria, ajuste e convênio. 
§50 - Ocorrendo inadimplência de proposta emitida corn aval de recursos püblicos do Municipio . 
a forma legal de enquadramento será a mesma praticada pelos fundos de avais, validadas pelo 
Tribunal de Contas. 0 22 

Art. 20  - No procedimento de concessão do financiamento deverá ser observado a exigència da 
contragarantia em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, nos termos do artigo 
40, § 10  da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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§1° - A rede bancãria conveniada e a GARANTISUDOESTE exigira do beneficiário < 
contragarantia, a qual será analisada no momento da concessão do financiamento. 
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§20  - A garantia concedida pelo fundo municipal não excederá 80% (oitenta por cento) do 
financiamento. 
Art. 3° - A utilizaçào dos recursos mencionados no artigo anterior deverá observar o termo de 
parceria, ajuste e convênio firmado entre o MunicIpio de Chopinzinho e a 
GARANTISUDOESTE, no qual serão estabelecidas a forma e as condicöes de aplicacao 
daqueles valores. 
Art. 4° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogando as disposicoes que [he 
sejam contrárias. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 22 DE DEZEMBRO DE 2020. 

Alvaro Dênis Ceni Scolaro 
Prefeito 

Publicado no Diário Oficial dos Municipios 
do Sudoeste do Paraná -
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