
Câmara	 Municipal de Sarapuí
Estado de São Paulo

Lei Complementar n° 126108.

"Acrescenta à Lei Complementar rr ° 1/0/2005 que trata do Código n
Tributário do Município de Sarapui de 29 de dezembro dn 2005, o artigo
39 •'.1 " e acrescenta paragrafo único ao artigo 42 da mesma Lei
Complementar".

Luiz Tavares Vieira, Presidente da Cámara Municipal de Sarapui, Estado
de Sáo Paulo, uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto
no artigo 54, § 8° "b" da lei Orgânica do Município de Sarapuí e art. 365 e
366 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sarapui.

Faz Saber que a Câmara Municipal de Sarapui sanciona e promulga a
seguinte Lei Complementar:

Artigo 1° - Fica acrescentado á Lei
Complementar n° 110105, de 29 de dezembro de 2005, Código Tributário
do Município de Sarapui, o artigo 39 "A" com a seguinte redação:

Artigo 39 A: Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
conceder redução ou isenção de pagamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano pelo prazo de até 10 (dez) anos a toda Empresa que vier
a se instalar no Municipio até o dia 31 de dezembro de 2009, podendo este
prazo ser prorrogado por lei, desde que satisfaça as seguintes condições:

a) Geração de no mínimo 50 empregos diretos, desconto de até
20%;

b) Geração de no minimo 100 empregos diretos, desconto de até
30%;

c) Geração de no minimo 150 empregos diretos, isenção total.

Parágrafo Primeiro : Gozarão dos beneficies de que trata este artigo
as Empresas que cá se instalem e que contratem e mantenham 75%
de funcionários que residam no Municipio há mais de seis meses,
obrigando-se, se preciso em razão das funções ou atividades que
aos mesmos serão atribuidas, a ministrar-lhes treinamento e
conhecimentos especificos (aprendizagem), inclusive fornecendo
graciosamente transporte para locomoção a outro Município para
tal fim;

Parágrafo Segundo: Para que gozem dos benefícios de que trata
este artigo, deverão as Empresas requeré-los e instruir o
requerimento com os seguintes documentos:
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b) Projeto completo a critério da Administração Municipal,
informando o número de empregos diretos que serão gerados;

c) Cronograma da obra com descriminação das etapas e
respectivas datas;

d) Data prevista para o inicio das atividades da Empresa.

Parágrafo Terceiro: Aplica-se o beneficio deste artigo á Empresa de
qualquer natureza, inclusive àquelas de consultoria e que tenham
por objetivo possibilitar que outras Empresas se instalem no
Municipio, respeitados os percentuais deste artigo e seu parágrafo
primeiro

Parágrafo Quarto: Desde que satisfeitas as condições deste artigo e
seus parágrafos, poderão seus benefícios ser concedidos às
Empresas que já estejam instaladas e operando no Município.
desde que nào ultrapasse dez anos de beneficio do respectivo
imposto.

Parágrafo Quinto: Na eventualidade da Empresa beneficiada sofrer,
justificadamente, reduçáo do número de funcionários, mantendo,
todavia, o percentual de 75% estipulado no parágrafo primeiro,
passará automaticamente a beneficiar-se dos percentuais fixados
nas letras a/c deste dispositivo.

Parágrafo Sexto: Na hipótese da Empresa beneficiada deixar de
atender qualquer das condições deste artigo, automaticamente
passará a contribuir sem os benefícios.

Parágrafo Sétimo: As Empresas beneficiadas por este dispositivo
deverão apresentar mensalmente perante o Setor de Tributos,
comprovante idôneo do número de funcionários em atividade, bem
como nome e endereço dos que tenham sido demitidos e/ou
admitidos a qualquer titulo.

Parágrafo Oitavo: Para o caso de Empresas coligadas ou
pertencentes no mesmo grupo econômico, respeitando o disposto
nos parágrafos deste artigo, para todas as empresas do grupo, para
fins de elegibilidade da mesma ao beneficio previsto desta lei,
poderão ser somados todos os funcionários do grupo.

c/,

O -
a) Contrato social e respectivas alterações, bem como

comprovante de inscrição Federal (CNPJ), Estadual, Previdenciária- _i

e outros que se mostrem imprescindíveis a critério do Municipio;

Rua Antonio Ikn Jao de Mn da. 22. Vila :Ana Maria. fel: 1a\ 3276 14

	

:276 6310. erre 18 2254100



`amara Municipal de	 Sarapuí
Estado de Soo Paulo

Parágrafo Nono: As empresas que se comprometerem a
gerar o número mínimo de 150 empregos citados neste artigo, n
prazo de seis meses, ficaram isentas desde a data do recebimen
do numero de inscriçáo Municipal.

Artigo 20: O Artigo 42 da Lei Complementar 11012005 é acrescido do
seguinte parágrafo único:

"Parágrafo único: Aplicam-se no que couber ao imposto
sobre serviços de qualquer natureza os benefícios do artigo 39 "A"

Artigo 30: Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicaçáo, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Sarapuí
Em, 03 de Junho de 2008

c
Luiz Tavares Vieira

Presidente

- ---Laércio Larice Rodrigues
Vice Presidente
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2° Secretario -
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