
           
            
 
  

 

LEI Nº 1064 DE 22 DE JULHO DE 2014 
 
 

Dispõe sobre alteração na Lei Municipal n° 
882, de 27 de abril de 2011, que dispõe sobre a 
concessão de incentivos fiscais a empresas que 
se estabeleçam ou ampliem suas atividades no 
Município de São Gonçalo do Rio Abaixo e dá 
outras providências.  

 
 
 A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo aprova e eu, Prefeito 
municipal, no uso das atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município 
sanciono a seguinte lei 
 
 

Art. 1º Fica alterado o artigo 3°, que passará a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 3º. O Grupo Executivo – GEx, com caráter deliberativo, é constituído 
pelos seguintes membros designados por Decreto do Chefe do Poder Executivo 
Municipal: 

I – Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico; 
II – Secretário Municipal de Planejamento; 
III – 2 (dois) servidores efetivos indicados pelo Chefe do Poder Executivo.” 

 
Art. 2º Fica alterado o “caput” do artigo 4°, que passará a ter a seguinte 

redação: 
 

“Art. 4º. O Grupo Executivo – Gex fica autorizado a conceder, a 
requerimento da parte interessada, benefícios econômicos que se traduzem em 
incentivos fiscais e/ou estímulos econômicos, às empresas que se estabeleçam no 
Município de São Gonçalo do Rio Abaixo ou nele ampliem suas atividades.” 

 
Art. 3º Fica alterado o “caput” do artigo 5° e inseridos os § 6º e 7º, com as 

seguintes redações: 
 

“Art. 5º. Os interessados nos benefícios previstos nesta Lei deverão 
protocolar requerimento contendo os respectivos projetos de implantação e plano 
de negócios, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.” 

(.................) 
§ 6º. A cada grupo de 10 (dez) empregos gerados pelo empreendimento, 2 

(dois) deverão ser para cidadãos que estejam ingressando no mercado de 
trabalho na conquista do primeiro emprego e residentes no Município de São 
Gonçalo do Rio Abaixo. 

§ 7º. O disposto no parágrafo anterior aplica-se a todas as concessões 
efetivadas a partir da entrada em vigor da Lei Municipal nº 882 de 27 de abril de 
2011. 



           
            
 
  

 

 
 

Art. 4º Ficam alterados o caput e o inciso II, do artigo 13, que passarão a ter 
a seguinte redação: 
 

“Art. 13. Os estímulos econômicos a que se refere o art. 4º vinculam-se as 
ampliações de empreendimentos locais e aos novos empreendimentos 
constituindo-se de: 

(................) 
II – Concessão de direito real de uso gratuita ou onerosa de áreas de terras 

ou galpões, quando pertencentes ao patrimônio público municipal, por até 30 
(trinta) anos, prorrogáveis por igual período;” 
 

Art. 5º Fica alterado o artigo 14, que passará a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 14. Os benefícios econômicos a que se referem os art. 7º e art. 13 
poderão ser concedidos isolada ou cumulativamente a critério do GEx, aplicando-
se a qualquer empresa, independentemente de porte ou ramo de atividade, que se 
instale no Município ou nele amplie suas atividades, em conformidade com a lei.” 
 

Art. 6º Fica alterado o artigo 16, que passará a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 16. Os provimentos de recursos às despesas decorrentes dos estímulos 
econômicos previstos no art. 13 poderão ser realizados através de qualquer órgão 
da Prefeitura ou pelo Fundo de Desenvolvimento Econômico do Município de São 
Gonçalo do Rio Abaixo – FUNDESG, instituído na forma da Lei.” 

 
Art. 7º Fica alterado o artigo 17, que passará a ter a seguinte redação: 

 
“Art. 17. Os benefícios previstos no art. 13 estão limitados à disponibilidade 

de recursos financeiros do Executivo Municipal.” 
 

Art. 8° Fica alterado o “caput” do artigo 20 e inserido o parágrafo único ao 
artigo, com a seguinte redação: 
 

“Art. 20. As empresas que sucederem as que obtiveram o(s) benefício(s) 
instituído(s) pela presente Lei poderão requerer sua continuidade pelo período que 
faltar para completar o tempo concedido à antecessora, desde que permaneçam 
atendidos os requisitos legais, inclusive os aqui estabelecidos. 

Parágrafo único. A empresa beneficiária dos benefícios econômicos 
concedidos por esta lei, que desejar mudar o ramo de atividade no Município, só 
poderá fazê-lo mediante autorização do Município.” 
 

Art. 9° Ficam alterados o inciso I e o parágrafo único do artigo 21, que 
passarão a ter a seguinte redação: 
 



           
            
 
  

 

“I – deixem de comunicar à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a cessão, locação, permuta 
ou gravame no imóvel objeto do benefício, no todo ou em parte, a terceiros; 

(...............) 
Parágrafo Único. No caso de rescisão do termo de compromisso e 

responsabilidade por culpa ou ato unilateral do beneficiário, o mesmo deverá 
restituir ao erário municipal os valores referentes aos estímulos econômicos e 
incentivos fiscais recebidos durante todo o período da concessão, exceto os 
valores referentes a concessão de direito real de uso sobre o imóvel pertencente 
ao Município.” 

 
Art. 10 Fica alterado o artigo 22, que passará a ter a seguinte redação: 

 
“Art. 22. Todos os projetos aprovados na forma desta Lei terão que ser 

formalizados, obrigatoriamente, através de termos de compromisso e 
responsabilidade, cujos extratos serão publicados no Diário Oficial do Município, 
quando houver, ou afixados no quadro de avisos da Prefeitura.” 
 

Art. 11 Fica alterado o artigo 23, que passará a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 23. Fica o Município autorizado, após análise e aprovação do GEx, 
formalizar termos de compromisso e responsabilidade com empresas com a 
finalidade de promover outros incentivos fiscais e estímulos econômicos, mediante 
termo aditivo.” 
 
 Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 27 de abril de 2011. 
 

Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os artigos 
9°, 15 e seu parágrafo único. 
  
 São Gonçalo do Rio Abaixo, 22 de julho de 2014. 
 
 
 
 
 
 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 
Prefeito Municipal 

 
 
 


