PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA

I No 2.383 DE 13 DE SETEMBRO DE 2018.

"CRIA 0 PROGRAMA DE INCENTIVO
A
IN5TALAcA0 DE EMPRESAS NO MUNICIPIO DE
SEVERINIA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"

CELSO DA SILVA, Prefeito do Muriicipio de
Severinia, Estado de São Paulo, no uso das atribuiçOes que Ihe são asseguradas pela
Iegislaçao em vigor,
FAZ SABER que, ouvido o Plenârio, a Camara
Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 10 - Fica criado o Programa de Incentivo a instalaçao de Empresas no
Municiplo de Severinia, corn o objetivo de gerar novas frentes de trabaiho, através de
apoio as ernpresas privadas sediadas ern seu territOrio ou que aqui se sediern, como
indUstrias ou atividades correlatas, comércio e prestação de serviço.
§ 1 1 - 0 MunicIpio poderá conceder, mediante comprovado interesse pUblico,
auxulios para empresas industrials, comerciais e de prestaçao de serviços na forma da
presente Lei e do disposto no art. 26 da Lei Cornplementar no 10112000.
§ 2° - Os incentivos de que trata este artigo dar-se-ão levando em conta a
função social decorrente da criaçao de emprego e a importância para a economia do
Municipio.
Art. 20 - Os beneficios desta Lei serao concedidos atentos aos seguintes
princIpios e obrigaçOes:
- Permissao de uso, dos lotes das Matriculas n.50.898 e n°50.899, do Distrito
Industrial, por 30 (trinta) anos, para empresas que se interessarem em se instalar ou
ampliarem suas atividades no Municipio.
II - Na area de terra formada pelos lotes das areas das Matricula n.50.898 e
n050.899, conforme mapa anexo, as permissionarias obrigam-se a instalar e funcionar
uma empresa no seu ramo de atividade.
III - As permissionárias deverAo obedecer todas as normas referentes
preservaçao do meio ambiente, corno forma de evitar qualquer espécie de poluiçao.
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IV - As empresas permissionárias teräo a prazo de seis meses para inicio das
obras de instalaçao e vinte e quatro meses para a sua conclusao, contados da data
em que for lavrada a correspondente escritura püblica,
Parágrafo Unico. A escritura pUblica. mencioriada neste artigo. deverâ ser Iavrada no
prazo de noventa dias. contados da publicaçao desta Lei.

Art. 30 - Nao poderao as permissionárias darem nenhum outro destino 80
imOvel recebido. nem aliená-lo par qualquer forma, no entanto, beneficiada cam os
favores desta Lei, poderá d6-10 em hipoteca a estabelecimentos de créditos ou
bancos. em garantia de financiamentos destinados a execuçao das obras. instalaçOes
e equipamentos da empresa. caso em que nao se operará a resoluçao da posse em
favor cia outorgante. enquanto nao paga a divida em favor do hipotecário, que poderá
executar livremente a hipoteca, se for a caso, para haver pagamento de seu credito.
Art. 40 - 0 nao cumprimento do disposto nesta Lei tornarà nula de pleno direito
a permiss(5o. revertendo a imovei ac, patrimônio municipal, sem que disso decorra
direito de indenizaçao as permissionárias por possiveis benfeitorias introduzidas no
local.
Art. 50 - Os incentivos fiscais terao como base a criação de empregos, em
funçao dos quais a empresa gozará de isençao de tributos municipais, conforme an.
128 da Lei Orgânica Municipal:
a) industria ate 50 (cinquenta) empregados: 05 anos de isençäo:
b) industrial de 50 (cinquenta) a 100 (cem) empregados: 10 anos de
isenção;
c) industrial com mais de 100 (cern) empregados: 15 anos de isençao;
§ 1 0 - A ampliaçao da empresa que determinar 0 aurnento no nUmero de
empregados, sera abrangida pelos incentivos fiscais de que trata a caput deste artigo,
pelo periodo igualmente fixado, considerando a volume de empregos decorrente da
ampliaçao.
§ 2 1 - 0 Municipio fiscalizará semestralmente 0 cumprimento do disposto no parágrafo
anterior, adequando a isenção a media de empregados absorvidos, mensalmente.
verificada nos primeiros 5 (cinco) anos.
Art. 6 0 - Os incentivos serão concedidos
interessados, que indicará:
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I - capital inicial de investimento;
II - area necessária para sua instalaçao;
Ill - absorçao inicial de mao-de-obra e sua projecäo futura;
IV - viabilidade de funcionamento regular:
V - objetivos;
VI - outros informes que venham a ser solicitados pela Administraçao Municipal.
§ 1 0 - 0 requerimento de que trata o caput devera ser acompanhado, ainda, dos
seguintes documentos:
- cópia do ato ou constituiçao da empresa € suas alteraçOes, devidamente
registrados na Junta Comercial do Estado:
II - prova dos registros ou inscriçOes em todos os árgaos pUblicos como
Ministérlo da Fazenda, Secretaria da Fazenda Estadual € do MunicIpio de sua sede;
Ill - prova de regutaridade, em se tratando de empresa já em atividade:
a)
b)
c)
d)
e)

dos tributos federais;
dos tributos estaduais;
dos tributos do Municipio de sua sede;
do INSS;
do FGTS;

IV - projeto circunstanciado do investimento empresarial que pretende realizar,
compreendendo a construção do prédio € seu cronograma, instalaçoes, produçao
estimada, projeção do faturamento mInimo, projeçao do nómero de empregos diretos
e indiretos, a serem gerados, prazo para o iniclo de funcionamento da atividade da
empresa e estudo de viabilidade econômica do empreendimento;
§ 2° - 0 Municpio dará preferencia, na concessâo de auxilio empresarial, a
empresa que se comprometer a admitir, como empregados, o major nUmero de
pessoas residentes em Severinia.
Art. 7° - Para o fim de seleçao e avaliacAo das empresas interessadas a se
instalarem ou ampliarem suas atividades no MunicIpio, fica criada a Comissao
Municipal de Desenvolvimento Econômico, que será composta por 10 (dez) membros,
sendo constituida por dois representantes do Executivo, trés do Legislativo, e cinco
representantes dos comerciantes, todos nomeados pelo Chefe tin Dndar ryan ,tiirn
corn mandato de dois anos, sendo possivel a reconducAo por igu
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?fe do Executivo, apOs as manifestaçOes da Comissao Municipal
ce tjeseriyoivirrieruo Econômico, decidirá sabre o pedido. elaborando decreto. para as
fins dos beneficios da presente lei.
Art. 9 - 0 MunicIpio. independente dos incentivos fixados nos artigos
anteriores, podera colaborar corn as empresas através de serviços de terraplenagem.
instalaçao de rede de água, de energia eétrica e outras. considerando, sernpre, a
repercussao da atividade ernpresarial na econornia do Municiplo.
Parágrafo Unico - Fica o Poder Executivo autorizado. nos terrnos da Lei
Orgânica, a dar ern perrnissao a empresa beneficiada pelo presente Programa, a usa
de irnôveis pertencentes ao seu patrirnOnio. que atenda aos fins corn a presente Lei.
Art. 10 - Terao prioridade aos beneficios desta Lei as empresas que utilizarem
rnaior nürnero de trabalhadores residentes no Municiplo.
Art. 11 - Para atender as despesas decorrentes da presente Lei serao
utilizados Os recursos provenientes das dotaçaes constantes do orçarnento municipal.
Art. 12 - 0 Municipio consignarã. anualmente, em seu orçamento, dotaçao
necessãria a concretização dos incentivos previstos nesta Lei.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao. revogadas as
disposiçoes em contrário.
Prefeitura do Municipio de Severinia. 13 de setembro de 2018.

CELSO DA SILVA
Prefeito Municipal

Eu Eliana Terezinha Pagiato. na quaiidade de Escrituréria respectivamente provi o
registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diário Oficial Eletronico desta
Municipalidade.

ELIANA TER
PAGIATO
Escritu#aria
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