
Prefeitura Municipal de Sarapuí
ESTADO DE SÃO PAULO

. Lei Complementar n2 07/90
De 05 de Setembro de 1.990

"DISPLU E SOBRE INCENTIVOS AO DS5EN

VOLVITEF rO INDUSTRIAL T0 i4UNIC1

PIO 5 Dá OUTRAS FROVID S̀NCI.AS"

TEREZA DE ALMEIDA BARROS IOLT3, Prefeita Alunicipal/

de Sarapul, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais

F A Z S A B E 9 que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e

promulga a seguinte Lei Complementar.

CAPÍTULO I

DO D1SEçVCLVIMENTO 1N_°JSTRIAL

ARTIGO lç - As áreas proprias do Yunicípio, defini

das no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, poderão ser objeto

de Concessão de Direito Real de Uso, Incentivo Industrial e 7oação

com encargos, na forma desta lei.

CAPÍTULO 11

DAS CONC?_aëES DE DIREITO HíAL .,s USO

ARTIGO 2Q - A concessão de direito real de uso, pá

ra os casos desta lei, independerá de licitação e será concedida /

através de instrumento público ou particular.

Parágrafo T,`nico - A concessão de direito real

	

de

uso ou doação com encargos será individualmente autorizada pela

	

.ã
mera mediante decreto Legislativo.

ARTIGO 3Q - São condições básicas para efetivar- se

e manter-se a concessão ao interessado:
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1 - desenvolvimento de atividade cue não comprometa

o meio ambiente urbano e natural;

II - comprovaçao da finalidade industrial e a defi

nição de indústria nos termos do regulamento do

1PI;

III - oferta de número de ampregosnão inferior s 15

(quinze) no início das atividades, garantindo

uma oferta de 30 (trinta) empregos no final de

dois anos de atividade, assegurando aos moradia

res de Sarapuí a contratação de toda a mão-de -

óbra não especializada;

IV - assunção doe riscos do empreendimento, apresen

tardo projeto detalhado das futuras instalações

e cronograra físico-financeiro das obras;

V - apresentar também os seguintes documentos

a)- contrato social ou constituição de firma indivi

dual, registrado na JUO:TIP., inclusive, alterações posteriores:

b)- cartão do C.1.C. ;

c)- certidão negativa de tributos federais,

	

esta

duais e municipais;

d)- certidão negativa de débitos junto ao IAPS;

e)- certidão do Cartório Distribuidor Cível da Co

marca;

f)- balanço contábil dos 03 (trés) últimos

	

exerci

cios, quando for empresa já existente.

AUIIGO 49 - 0 prazo de concessão, mediante parecer

favorável da C.A.I ( Comissão de Avaliação Industrial ) será de até

20 (vinte) anos,

AP.?IGO 59 - Y£etivada a Concessão, obrigar-se-é

	

a
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concessionária a cumprir as seguinte etapas de investimentos,

	

sob

-.:t "

pena de revogação do ato:

1 – apresentar, no prezo máximo de 120 {cento e vin.

te) dias, s contar da assinatura do contrato ,

projeto completo, ororograma de obras e momo

rial descritivo do empreendimento industrial;

II – após a apresentação do projeto a que se refere

o inciso anterior, deverá a concessionária dar/

inicio nas construções e instalações, em prazo

não superior a 180 (cento e oitenta) lies;

111 – iniciar a produçao daquilo a -ue se propoe den

tro de 2 (dois) anos da assinatura do contrato,

caracterizando esse começo de atividade pela en

trada de matéria prima e saída de produtos soa

bados.

OAPITULO	 III

DC iT;0311rIVO INI'OSTRI.AI

ARTIGO 5ç – A título de incentivo industrial,

	

as

empresas beneficiadas gozarão de:

1 – concessão de direito real de uso de imóvel;

II – doaçao definitiva do terreno;

111 – isenção de tributos municipais, inclusive cuan

to às instalações e edificações industriais, oe

lo prazo de 10 (dez) anos, a contar da assir.atu

ra do contrato.

CAPtTGLC	 Iv

DA LO AC \O
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ARTIGO 74, - As concessionárias que apresentem produ

ção crescente, após 05 (cinco) anos de efetivo funcionamento e desde

que tenhas investido em edificação, importância superior a 15 ( -uin

ze) vezes o valor real do terreno, ouvida a C.A.I., poderão receber

doação definitiva da área, mediante o encargo de dar continuidade /

nos objetivos industriais proposto, por mais 5 (cinco) anos, sob pó

na de retrocessão.

CAFiiULO Y

DAS DI SrC5IjO?S GE:° IS•

ARTIGO 89 - A Comissão de Avaliação Industrial (C.

A.I.), de que trata esta lei, será composta de 5 (cinco)

	

membros

respeitadas as seguintes disposições:

1 - dois membros convidados pelo Prefeito Municipal

II - dois membros indicados pelo Presidente da Cama

ra e referendados pelo 1 enário da Case;

III - em conjunto, os componentes indicados convida

tão para compor a comissão, um contabilista ou

economista ntuante no Yunicipio;

Parágrafo laico - A comissão será independente nas

suas avaliações e considerado "mutua" público o seu trabalho.

ARTIGO9ç - Os prazos mencionados nesta lei e as /

condições básicas enumeradas no art. 3ç, poderão ser revistos median

te parecer circunstanciado favorável da C.A.I. e -provado por sois /

terços dos membros da Câmara.

ARTIGO 10 - Na ocorrência de retrocessão, o "."unici

pio fica desobrigado de qualquer indenização pelas benfeitorias e /

edificações realizadas no terreno, que nele ficarão incorporadas, pó

dendo, no entanto, um terceiro interessado, ouvida a O.A.I., assumir

o empreendimento e ressarciar a retrocessora, dando origem a novo /

contrato nos termos desta lei.
Praça 13 de Morço, 25 - Tals.: 761177 . 76.1121 - CEP 18.220

	

S A R A P U 1 - 5P



Prefeitura Municipal de Sarapuí
ESTADO OE SAO PAULO

ARTIGO 11 — As despesas decorrentes da execucão des

ta lei correrão é conta das dotações consignadas no orçamento.

ARTIGO 12 — Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

's i llL h.-- _l 'v Y

T3REZA DE ALJ.:?IDA BARROS HOLTZ

Prefeita Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da 'Prefeitura

3funicipal, na data supra.

ISABEL CARLOS

Assistente Administrativa
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