
           

            
 

  

 

LEI Nº 1065 DE 22 DE JULHO DE 2014 
 
 

Dispõe sobre alteração na Lei Municipal n° 883, de 27 de abril 
de 2011, que dispõe sobre a criação do Fundo de 
Desenvolvimento Econômico do 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 inciso IV do artigo 1°, que passará a ter a seguinte 
redação: 

 
“IV - micro empresas e empresas de pequeno porte: qualificadas 

conforme a definição da Lei Federal nº 9.841, de 5 de outubro de 1999” 
 

Art. 2º Fica inserido o inciso VIII ao artigo 1°, com a seguinte redação: 
 

“VIII – GEx – Grupo Executivo instituído pela Lei Municipal n° 882 de 27 de 
abril de 2011, com a finalidade de análise e deliberação sobre a concessão dos 
incentivos fiscais e estímulos econômicos previstos na lei;” 

 
Art. 3º Fica alterado o “caput” do artigo 6°, que passará a ter a seguinte 

redação: 
 

“Art. 6º. Todos os recursos do FUNDESG, quaisquer que sejam suas origens 
e fontes, serão administrados pela Prefeitura Municipal juntamente com a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com toda a estrutura 
contábil e fazendária da Prefeitura.” 

 
Art. 4º Fica alterado o artigo 7°, que passará a ter a seguinte redação: 
 
“Art. 7º. Os recursos do FUNDESG serão utilizados obrigatoriamente após 

apreciação e aprovação pelo GEx do Plano de Negócios e Projeto de Implantação 
a ser apresentado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de acordo com 
a relação de conteúdo mínimo constante dos Anexos I e II desta Lei, conforme o 
caso, para um horizonte mínimo de 30 (trinta) anos, com análise: 

a) da estrutura de investimento para o empreendimento (funding) como um 
todo, incluindo a avaliação correspondente à qualificação econômico-financeira do 
beneficiário;  

b) de seu processo de licenciamento ambiental, assegurando que o 
empreendimento é portador de licenciamento ambiental legal que lhe atribui um 
comportamento limpo, não provocando qualquer impacto inaceitável onde ficará 



           

            
 

  

 

instalado, ao contrário, contribuindo para a sua valorização e para a melhoria de 
sua qualidade de vida. 

c) certificação da regularidade fiscal com os órgãos e instituições do 
Município, Estados e da União e, particularmente, prova de adimplência e de 
quitação plena com o FUNDESG.” 

 
Art. 5º Ficam alterados o caput, os incisos e o parágrafo único do artigo 9°, 

que passarão a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 9º. Haverá o cancelamento do contrato de concessão de direito real de 
uso do imóvel e rescisão do termo de Compromisso e Responsabilidade, 
exigibilidade imediata de devolução ao Município dos investimentos previstos no 
artigo 8°, incisos I, II e III desta lei e inabilitação para ter acesso e direito a 
qualquer benefício do FUNDESG ou de qualquer outro programa do Município, na 
ocorrência das seguintes situações: 

I – sonegação fiscal por parte da empresa beneficiária, comprovada mediante 
certidão positiva de débito ou recusa da beneficiária no parcelamento do débito, 
após notificação realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico para comprovação da regularidade fiscal; 

II – no caso de descontinuidade da instalação, mudança do empreendimento 
ou de seus processos centrais mais importantes, total ou parcial para outro 
Município, ou encerramento das atividades do empreendimento ou da empresa 
beneficiária, durante todo o período, desde a assinatura do contrato, até o término 
da concessão de direito real de uso ou de utilização associada ao 
empreendimento. 

III – Se a empresa não se instalar no prazo de 6 (seis) meses, a partir do 
cumprimento integral das obrigações da Prefeitura com a empresa previstas no 
termo de Compromisso e Responsabilidade.  

Parágrafo único. As penalidades previstas no caput serão aplicadas 
cumulativamente ou não. 

 
Art. 6º Fica alterado o artigo 10, com a revogação dos seus incisos, que 

passará a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 10. No caso de alienação da pessoa jurídica beneficiária dos recursos 
do FUNDESG, o adquirente deverá continuar o empreendimento até o prazo de 
vigência dos benefícios estabelecidos nesta lei, sob pena de devolução dos ativos 
e demais cominações legais previstas no artigo anterior.” 
 

Art. 7º Fica alterado o artigo 11, que passará a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 11. Havendo a morte do acionista majoritário ou proprietário da pessoa 
jurídica beneficiária dos recursos do FUNDESG, os herdeiros ou os novos 
acionistas deverão continuar o empreendimento até o prazo de vigência dos 
benefícios estabelecidos nesta lei, sob pena de devolução dos ativos e demais 
cominações legais previstas no artigo 9° desta lei, ressalvada a hipótese de 
alienação da pessoa jurídica, que deverá proceder na forma do artigo anterior.” 
 



           

            
 

  

 

Art. 8º Fica alterado o artigo 14, que passará a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 14. As empresas que receberem terrenos e edificações com recursos de 
investimento do FUNDESG deverão afixar e manter, durante todo o período de 
utilização dos mesmos, em local de fácil visualização externa, placa alusiva à 
operação, cujo modelo e especificações serão fornecidos pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico.” 

 
Art. 9º Fica acrescido o parágrafo único ao artigo 16, com a seguinte 

redação: 
 

“Parágrafo único. Todas as obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações, concessões, permissões e locações a serem feitas com 
recursos do FUNDESG deverão, obrigatoriamente, respeitar os ditames da Lei 
8.666/93, Lei Orgânica do Município de demais Leis Municipais que disponham 
sobre o assunto, aplicadas no que couber.” 
 
 Art. 10º. Os anexo I e II da Lei 883, de 27 de abril de 2011, passarão a ter a 
redação em conformidade com os anexos I e II da presente Lei. 
 
 Art. 11º. Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 27 de abril de 2011. 

Art. 12º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os 
parágrafos 1° e 2° do artigo 6° e artigo 12. 
  
 São Gonçalo do Rio Abaixo, 22 de julho de 2014 
 
 
 
 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


