
  

LEI Nº. 2001 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2015 
 

“ALTERA A LEI Nº 882, DE 27 DE ABRIL 
DE 2011, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, 

aprovou, e eu, Prefeito Municipal, de acordo com a competência que me é atribuída pelo art. 

11 da Lei Orgânica, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - 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, exclusivamente nos Distritos 
Industriais e que possuam atividade industrial, consistente na transformação 
de matérias-primas em outros produtos industrializados.” 

 

Art. 2˚ - Ficam alterados os incisos I e IV do artigo 7˚, que passarão a ter a 

seguinte redação:  

“Art. 7˚- ... 

I- Isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana- IPTU pelo 
prazo de até 10 (dez) anos incidentes sobre o imóvel;” 

[...] 

 IV- Redução da base de cálculo em até 70% (setenta por cento), respeitada a 
alíquota mínima do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN, por 
até 10 (dez) anos, a critério do Gex, com exclusão de qualquer benefício da 
mesma natureza já concedido anteriormente.” 

 

 Art. 3˚- Fica alterado o caput do artigo 12, que passará a ter a seguinte redação: 



“Art. 12- Os incentivos fiscais de que tratam o artigo 7˚, serão concedidos 
por decreto do chefe do Executivo e publicado no Diário Oficial do Município, 
com vigência a partir do cumprimento integral das obrigações da Prefeitura 
previstas no termo de Compromisso e Responsabilidade.” 

 
Art. 4˚ - Fica alterado o caput do artigo 13, que passará a ter a seguinte redação: 

 

“Art.13˚- Os estímulos econômicos a que se refere o art. 4˚ constituem-se 
de:” 

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

 

“Art.14- Os benefícios econômicos a que se referem os artigos 7˚ e 13 
poderão ser concedidos isolada ou cumulativamente a critério do Gex, em 
conformidade com o artigo 4˚ da Lei.” 

 
Art. 6˚- Fica alterado o caput do artigo 20, que passará a ter a seguinte redação: 

 

“Art.20- As empresas que sucederem as que obtiverem o(s) benefício(s) 
instituído(s) pela presente Lei deverão continuar as suas atividades pelo 
período que faltar para contemplar o tempo concedido à antecessora, desde 
que permaneçam atendidos os requisitos legais previstos nesta lei.” 

 
Art. 7˚-  Fica incluído o inciso IV ao artigo 21, com a seguinte redação: 

 

“Art.21- ... 
[...] 
IV- Se a empresa não se instalar no prazo de 6 (seis) meses, a partir do 

cumprimento integral das obrigações da Prefeitura previstas no Termo de 
Compromisso e Responsabilidade.” 

 
Art.8˚- Fica incluído o parágrafo único ao artigo 23, com a seguinte redação: 

 
“Parágrafo único: Os novos empreendimentos que não se enquadrem nas 

exigências desta lei, serão objeto de analise conjunta das Secretarias 



Municipais de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Fazenda, no 
intuito de apreciar requerimento de concessão dos benefícios econômicos, que 
poderão ser concedidos somente por lei específica.” 

 
Art.9˚- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o inciso IV, do § 

2˚ e o inciso V, do § 4˚ do artigo 5˚; o inciso IV do artigo 7˚; o artigo 8˚; o artigo 10; o 

artigo 11; o inciso IV, do artigo 13; o artigo 25 da Lei Municipal n˚882 de 27 de abril 

de 2011 e o parágrafo único do artigo 2˚, da Lei Municipal n˚674 de 29 de dezembro 

de 2006. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 06 de fevereiro de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo – MG 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


