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LEI N.º 585, DE 4 de setembro de 2020. 

“Dispõe sobre a criação do Distrito Industrial, 
Comercial e de Serviços, e do Programa Municipal 
de Desenvolvimento Industrial, de Comércio e de 
Serviços - PMDICS e dá outras providências.” 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Fica criado o Distrito Industrial, Comercial e de 

Serviços, denominado COMPLEXO INDUSTRIAL ZÉ CRISPIM, destinado 

à instalação de empreendimentos industriais, comércios e de 

serviços independente do porte da empresa à transferência, 

ampliação ou criação de filiais estabelecidas no território 

nacional, em local a ser definido por ato deliberativo do Chefe 

do Poder Executivo Municipal, sob aval das Secretarias 

competentes.

§1º Podem ser instalados na área do Distrito Industrial, 

Comercial e de Serviços, empresas de pequeno, médio porte e que 

sejam de baixo e médio impacto ambiental, através da licença 

simplificada, cabendo as empresas não enquadradas nesse 

critério, apresentar a licença prévia, licença de instalação e 

a licença de operação emitida pelo órgão responsável.  

§2º Caracteriza-se empresa de pequeno e médio porte e de 

baixo e médio impacto ambiental, as atividades contidas na 

resolução do emitida pelo órgão ambiental regulador de cada 

Município ou do Estado na ausência do órgão municipal.  

Art. 2º O loteamento denominado Distrito Industrial, 

Comercial e de Serviços COMPLEXO INDUSTRIAL ZÉ CRISPIM contém 

áreas distintas, sendo dotado de vias públicas, quadras, lotes, 
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limitações de propriedades adjacentes e demais detalhamentos 

descritos em memorial descritivo.  

Art. 3º A administração do Distrito Industrial, Comercial 

e de Serviços compete ao Poder Executivo municipal, através da 

Secretarias Municipais de Agricultura e Desenvolvimento 

Econômico, e de Administração ou outra que as substituírem em 

suas funções.  

Art. 4º É vedado o uso residencial em toda área do Distrito 

Industrial, Comercial e de Serviços.  

CAPÍTULO II 

DAS MODALIDADES DE INCENTIVOS 

Art. 5º Os incentivos, de forma isolada ou global, podem 

ser da seguinte ordem, desde que o Município disponha de recursos 

orçamentários e financeiros, e em consonância com as diretrizes 

do plano de governo do Município:  

I. Incentivo Locacional – Cessão de terrenos ou locação de 

galpão a preços subsidiados, para implantação, transferência, 

ampliação ou criação novas empresas ou de filiais estabelecidas 

no território nacional de empreendimentos industriais, 

agroindustriais, turísticos, comércio e de serviços;  

II. Incentivo de Infraestrutura – Provimento da 

infraestrutura básica para as instalações, tais como 

terraplanagem, redes troncos de água e de energia elétrica 

telefonia e dados, iluminação pública e pavimentação das ruas do 

distrito;
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III. Incentivo Fiscal – Tributos municipais, conforme 

legislação vigente;  

a)em qualquer hipótese, o ISSQN não pode ser objeto de 

isenção, podendo ser reduzido à alíquota mínima de 2% (dois 

inteiros percentual); 

b)isenção do IPTU para empreendimentos implantados e 

funcionando, durante prazo de 20 (vinte) anos a contar do início 

da emissão da primeira nota fiscal;  

c)atendendo a todos os requisitos e dessa lei, a empresa 

após o 5º (quinto) ano de funcionamento poderá pleitear a 

extensão do incentivo fiscal da cobrança regressiva do IPTU por 

igual período de tempo.  

CAPÍTULO III 

DA HABILITAÇÃO 

Art. 6º Para habilitar-se e usufruir dos incentivos 

previsto nesta Lei, a pessoa jurídica interessada deve 

formalizar o pleito apresentando um ofício a seguinte 

documentação à Secretaria Municipal de Agricultura e 

Desenvolvimento Econômico:  

I. Requerimento ao Secretário de Agricultura e 

Desenvolvimento Econômico, solicitando o (os) incentivo (os) 

pretendido (os).  

II. Projeto de Viabilidade Técnico Econômico Financeira e 

ART, devidamente assinado pelo economista técnico.  

III. Contrato social de abertura, acompanhado da última 

alteração, quando for o caso;  

IV. Cartão atualizado de inscrição no CNPJ;  
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V. Cartão atualizado da inscrição estadual;  

VI. Certidão de regularidade fiscal:  

a) Fazenda Pública Municipal;  

b) Fazenda Pública Estadual;  

c) Fazenda Pública Federal;  

d) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

VII. Certidão de inexistência de processo falimentar 

contra a empresa; 

VIII. Balanço Patrimonial de abertura ou dos últimos 3 

anos;

IX. Projeto de arquitetônico e complementares;  

X. Licença Prévia (LP), ou Licença Operacional (LO) nos 

casos da empresa em funcionamento;  

XI. Portaria do Ministério de Minas e Energia, quando se 

tratar de beneficiamento de minérios e água mineral;  

XII. Outros documentos que, a critério da Secretaria 

Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, sejam 

necessários ao cumprimento das normas provenientes da legislação 

que estiver em vigor.  

Art. 7º Compete as Secretarias Municipais de Agricultura 

e Desenvolvimento Econômico, e de Administração, a análise 

prévia do requerimento na qual a pessoa jurídica interessada 

solicita o (os) incentivo (os) pretendido (os).  

Parágrafo Único. Verificada a possibilidade de o Município 

cumprir com os incentivos solicitados no pleito, o Secretário de 

Agricultura e Desenvolvimento Econômico deverá emitir parecer se 

favorável, informando as obrigações para que a empresa possa dar 

início as demais ações para o cumprimento de todas as 

documentações e projetos necessários para aprovação do pleito, 

em caso negativo justificar a motivação baseada em Lei. 
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Art. 8º Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Industrial, Comercial e de Serviços a análise e a avaliação do 

Projeto de Viabilidade Técnica Econômica e Financeira do 

empreendimento, bem como toda a documentação para implantação do 

empreendimento no distrito mediante os seguintes critérios de 

avaliação:

§1º A classificação das empresas inscritas e habilitadas 

dar-se-á em função de critérios, considerando a função social, 

a destinação do imóvel, o ramo de atividade e os indicativos de 

solidez da empresa, levados em conta na qual a pontuação mínima 

não poderá ficar abaixo de 15 (quinze) pontos para obtenção dos 

incentivos:

I) - Quanto à função social:  

a) Quantidade de novos empregos a serem gerados no primeiro 

ano de atividade, até 14 (quatorze) pontos, sendo:  

• de 0 a 5 empregos: 6 (seis) pontos;  

• de 6 a 10 empregos: 8 (oito) pontos;  

• de 11 a 20 empregos: 10 (dez) pontos;

• de 21 a 50 empregos: 12 (doze) pontos;  

• acima de 51 empregos: 14 (quatorze) pontos. 

II. Quanto à produtos e serviços inovadores e de 

tecnologia: a) instalação, ampliação ou criação de filiais de 

empresas existentes, que desenvolvam produtos e serviços 

inovadores e de tecnologia: 10 (dez) pontos.  

III. Quanto ao ramo de atividade:  

a) Indústrias:  

• agroindústria, tecnologia, turismo, calçados, móveis e

marcenaria, produtos alimentícios, têxtil: 10 (dez) pontos; • 
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extração mineral, metalúrgica e química: 7 (sete) pontos; • 

demais ramos de atividades: 5 pontos.  

b) Comércio:  

• comércios complementares ao processo produtivo das 

indústrias instaladas no distrito: 10 (dez) pontos;  

• comércio atacadista: 7 (sete) pontos;  

• comércio em geral: 5 (cinco) pontos.  

c) Serviços:  

• serviços complementares ao processo produtivo das 

indústrias instaladas no distrito: 10 (dez) pontos;  

• serviços em geral: 5 (cinco) pontos.  

IV - Quanto aos indicativos de solidez da empresa:  

a) Recursos próprios para o investimento:  

• 0 a 25% de recursos próprios: 2 (dois) pontos; 

• 26% a 50% de recursos próprios: 4 (quatro) pontos; 

• 51% a 75% de recursos próprios: 6 (seis) pontos; 

• acima de 75% de recursos próprios: 8 (oito) pontos.  

b) Prazo previsto para término da construção:  

• até 180 dias: 8 (oito) pontos;  

• de 181 dias a 365 dias: 6 (seis) pontos;  

• de 366 dias até 540 dias: 4 (quatro) pontos.  

• de 541 dias a 730 dias: 2 (dois) pontos. 

§2º A atividade preponderante do empreendimento a ser 

realizado pela empresa deverá estar contemplada no objeto social 

da empresa.

§3º Cabe a esse conselho reduzir ou ampliar a área 

destinada ao empreendimento mediante a taxa de ocupação de mínima 

de área construída de 33% e máxima de 60% da área total do 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jeremoabo

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3Q/FISXY21PHSJP7RR0QMA

Sexta-feira
4 de Setembro de 2020

7 - Ano  - Nº 3136



                       PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO 
                       Estado da Bahia  
                      CNPJ: 13.809.041/0001-75
                      Rua Dr. José Gonçalves de Sá, 24 – Centro – Jeremoabo/BA. 
                      CEP: 48.540-000 Fone: (75) 3203-2106/2102 

terreno e 90% para empreendimentos agroindustriais. Com base nos 

critérios constantes deste parágrafo, as Secretarias Municipais 

de Infraestrutura, e de Obras destinarão área, independentemente 

da quantia solicitada, tendo como parâmetro o projeto 

arquitetônico e complementares apresentados pela pessoa jurídica 

solicitante.

§4º Apresentar no prazo máximo de 90 (noventa) dias 

corridos, além de toda documentação prevista no art. 6º desta 

Lei, o projeto arquitetônico a ser construído, quando for o caso 

de construção própria. Poderá ser solicitado uma única vez a 

prorrogação do prazo por igual período para entrega dos 

documentos.

§5º A falta de apresentação, nos prazos estabelecidos dos 

requisitos previstos no Parágrafo 4º, do art. 8º desta Lei 

implicará no cancelamento da reserva do imóvel, podendo ser 

terreno ou galpão, perdendo o interessado em favor da Poder 

Executivo Municipal.  

§6º A indústria instalada, ou que vier a se instalar no 

distrito deve, obrigatoriamente, ter suas vendas faturadas 

mediante emissão de documento fiscal com inscrição local, com 

geração de valor adicionado fiscal para o Município de Jeremoabo.  

§7º Nos casos não previstos nesta Lei serão analisados 

pela Secretaria Agricultura e Desenvolvimento Econômico, em 

conjunto com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial, 

Comercial e de Serviços, que emitirão pareceres deliberativos.  

§8º Quanto ao ramo da atividade deverá ser considerado 

apenas a atividade preponderante do empreendimento para o 

cálculo dos critérios de avaliação.  
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Art. 9º A área destinada ao empreendimento será definida 

de acordo com a disponibilidade do local e conforme as 

necessidades de aproveitamento da empresa.  

Art. 10. O Município, através dos órgãos respectivos, não 

homologará a habilitação de pessoas jurídicas que não estejam 

com a documentação completa e não se enquadrarem no art. 2º desta 

Lei, salvo as empresas jurídicas que se comprometam com a 

realização das obras de infraestrutura de acordo com o projeto 

arquitetônico e complementares elaborados pela Prefeitura 

Municipal, sem qualquer ônus para o referido Município cedente 

do terreno.

Art. 11. Quando da instalação da indústria, comércio e 

serviço, a empresa obrigatoriamente estabelecerá metas e 

objetivos a serem atingidos de forma a beneficiar o Município e 

encaminhará os respectivos projetos à Secretaria Municipal de 

Agricultura e Desenvolvimento Econômico. 

§1º A empresa, para poder usufruir os incentivos 

oferecidos, terá que prioritariamente contratar mão de obra de 

trabalhadores residentes no Município, não se aplicando a esta 

norma as funções que dependem de mão de obra especializada não 

encontrada no Município.  

§2º Os materiais de construção usados nas edificações da 

empresa devem ser adquiridos preferencialmente em lojas com sede 

no Município. 

CAPÍTULO IV 

INCENTIVO LOCACIONAL 

SEÇÃO I DA ALIENAÇÃO DE TERRENOS 
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Art. 12. Fica o Executivo Municipal autorizado a alienar, 

por venda ou doação, os imóveis e galpões no Distrito Industrial, 

Comercial e de Serviços aos empreendimentos industriais, 

agroindustriais, turísticos, comerciais e de serviços que 

preencherem os requisitos estabelecidos nos artigos 6º, 7º e 8º 

desta Lei, obedecidas as condições previstas no artigo 17 da Lei 

Federal n.º 8.666/93. 

§1º Na alienação por venda o Município poderá conceder 

descontos até noventa por cento sobre o valor da avaliação e 

prazo até 180 (cento e oitenta) meses para pagamento, com três 

anos de carência, sem juros, porém corrigido monetariamente.

Art. 13. A alienação por venda com encargos, após serem 

cumpridos todos os procedimentos previstos em lei, deverá ser 

precedida de processo licitatório.

Art. 14. Os terrenos vendidos deverão ser destinados 

exclusivamente ao uso industrial, sendo vedada, mesmo após a 

implantação das construções, sua venda a terceiros quando estes 

aí pretenderem desenvolver atividades não contempladas nesta 

Lei, ressalvada a hipótese prevista no artigo 15.

Art. 15. Os terrenos vendidos nas condições desta Lei não 

poderão ser alienados pela empresa beneficiada, sem autorização 

do Município, antes de decorridos 15 anos da data de assinatura 

do contrato, devendo constar essa cláusula restritiva nos 

respectivos instrumentos legais.

Parágrafo Único. No caso de alienação de áreas superiores 

a 10.000m² (dez mil metros quadrados) ou com a taxa de ocupação 

inferior a estabelecida no art. 13, inciso VI e VII desta Lei, 
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a decisão da ocupação ficará a cargo do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Serviços, após 

análise das prioridades e do interesse do empreendimento para o 

desenvolvimento do Município.  

Art. 16. A escritura pública de alienação conterá, entre 

outras, as seguintes cláusulas e condições:  

I. O comprador deve iniciar a construção do prédio 

destinado ao funcionamento da empresa no prazo máximo de 360 

(trezentos e sessenta) dias e iniciar as atividades produtivas 

no prazo de até 540 (quinhentos e quarenta) dias, a contar da 

data de concessão da licença do órgão ambiental competente, 

quando for o caso, podendo o prazo ser prorrogado por igual 

período, por motivos devidamente justificados e aceitos pela 

administração municipal, através de avaliação e pareceres 

favoráveis da Secretaria Municipal de Agricultura e  

Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Finanças e 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de 

Serviços;

II. Garantir o provimento de no mínimo 80% dos empregos 

diretos que se propôs gerar;  

III. Obrigação de manter permanentemente a destinação do 

imóvel na execução da atividade inicialmente prevista, salvo na 

hipótese de alteração previamente autorizada pelo Poder 

Executivo, depois de ouvidas a Secretaria Municipal de 

Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de 

Finanças e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial, 

Comercial e de Serviços; 
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IV. Indisponibilidade do bem adquirido para alienação por 

venda ou doação pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da 

transmissão do imóvel, desde que tenha a anuência do governo 

municipal, e que o comprador seja outro empreendimento 

industrial, comercial ou de serviços e que atenda todas os 

requisitos da referida lei, principalmente no que se refere ao 

art. 6º; 

V. Proibição de paralisação de suas atividades por mais de 

180 (centro e oitenta) dias ininterruptos, sem motivo 

justificado e devidamente comprovado, aceito pelo município em 

conjunto com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial, 

Comercial e de Serviços; 

VI. A taxa mínima de ocupação será de 33% (trinta e três 

por cento) da área do terreno doado, devendo o empreendimento, 

no prazo de 05 (cinco) anos, ampliar a taxa de ocupação para 

pelo menos 50% (cinquenta por cento), sob pena do contrato ser 

revisto para diminuição da área, sendo que, para efeito do 

cálculo de ocupação, somente devem ser consideradas as áreas 

úteis das construções que se apresentarem cobertas, sendo 

permitida a taxa de ocupação máxima de 60% (sessenta por cento);  

VII. Quando o empreendimento for de agroindústria, a área 

ocupada deve ser calculada, admitindo, para esse efeito, as áreas 

de viveiros e canais de abastecimento, despesca, e outras áreas 

destinadas a crescimento, engorda e produção, podendo os índices 

de ocupação chegarem a até 90% (noventa por cento) da área total 

do lote.

Parágrafo Único. O imóvel objeto de alienação pode ser 

dado em garantia hipotecária para fins de obtenção de 

financiamentos destinado à implantação da indústria, com prévia 
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e expressa concordância do poder público municipal e do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de 

Serviços.

Art. 17. A escritura definitiva do imóvel será concedida 

após a conclusão de obra e início das atividades, devidamente 

atestadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e 

Desenvolvimento Econômico.  

Parágrafo Único. A escritura definitiva, citada no “caput” 

deste artigo, pode ser concedida excepcionalmente quando o 

imóvel, objeto da alienação, precisar servir de garantia a 

financiamento de longo prazo concedido por instituições 

financeiras oficiais, desde que precedida de garantia pessoal, 

através da emissão de nota promissória no valor de mercado do 

imóvel alienado, e ou de garantia real através de hipoteca de 

outro imóvel, ficando, no entanto, expresso na referida 

escritura que caso o financiamento não seja concedido, a 

propriedade do imóvel será revertida para a Município, com ônus 

da transferência para o poder público municipal todo para a 

empresa jurídica. 

Art. 18. O descumprimento do disposto em qualquer dos 

incisos do art. 13 desta Lei importa na reversão ao Município, 

sem ônus, do imóvel e da infraestrutura nele existente.  

CAPÍTULO V 

INCENTIVO DE INFRAESTRUTURA 

Art. 19. A concessão dos benefícios de infraestrutura 

ocorre nas formas de:  
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I. Obras de infraestrutura viária, inclusive 

terraplenagem, movimentação e drenagem do terreno, pavimentação 

e conservação das vias de acesso ao empreendimento beneficiado;  

II. Construção de estação de tratamento de efluentes e 

unidade de tratamento de resíduos;  

III. Viabilização de recursos para sistema de comunicação 

de voz e dados, energia, abastecimento de água, gás natural, 

imprescindíveis à operação do empreendimento a ser incentivado;  

§1º O Poder Executivo Municipal pode firmar parcerias com 

entidades públicas ou privadas ou com empresa beneficiada, para 

implantação e conservação de infraestrutura básica 

imprescindível ao empreendimento.  

§2º Para efeito da priorização da aplicação de recursos em 

infraestrutura, o projeto deve enquadrar-se como empreendimento 

como de relevante interesse econômico e social ou projeto 

estratégico ou, ainda, que se localize em área de dinamização ou 

recuperação econômica ou ambiental.  

§3º A concessão dos benefícios de infraestrutura depende 

da disponibilidade de recursos financeiros previstos para esse 

fim, em programação de investimentos governamentais e das 

concessionárias e permissionárias de serviços públicos.  

§4º Na falta ou insuficiência de recursos financeiros 

referidos no parágrafo anterior, o Poder Executivo Municipal, 

concessionárias e permissionárias de serviços públicos, bem como 

a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 

Econômico, poderão implantar, provisoriamente, infraestrutura 
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alternativa, como fossas, poços artesianos ou vias provisórias, 

de modo a assegurar a implantação do projeto.  

CAPÍTULO VI 

INCENTIVO FISCAL 

Art. 20. O Apoio Fiscal tem por finalidade assegurar aos 

empreendimentos industriais, comércios e de serviços o benefício 

da redução da alíquota do ISSQN a isenção e/ou redução do 

percentual de alíquota do IPTU para empreendimentos implantados 

e funcionando, sendo eles:  

I. Redução da alíquota do ISSQN para a alíquota mínima de 

2% (dois inteiros percentual) para as empresas incentivadas;  

II. Isenção do IPTU para empreendimentos implantados e 

funcionando, durante prazo de 20 (vinte) anos a contar do início 

da emissão da primeira nota fiscal. Após o período de 20 (vinte) 

o valor do imposto será cobrado conforme alíquota definida por 

Lei, sobre o valor do imóvel subsidiado em 50% (cinquenta por 

cento), ou seja, sobre a base de cálculo do imposto multiplica-

se por um redutor de 0,5 pelos próximos de 10 (dez) anos;  

a. Para ter direito à Isenção do IPTU a empresa deverá 

solicitar junto à Secretaria Municipal de Finanças, demonstrando 

que forneceu treinamento técnico e aperfeiçoamento a seus 

funcionários, em entidades devidamente especializadas como 

SENAR, SENAC, SENAI, SENAT, Instituições de Ensino 

Público/Privado e outros. Para tanto deverá apresentar relatório 

sintético com o nome dos funcionários atuais e comprovar a 

matrícula e/ou certificação de pelo menos 50% dos funcionários, 

bem como CAGED atual juntamente com o ofício solicitando a 

isenção.
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CAPÍTULO VII 

DOS DEVERES E SANÇÕES 

Art. 21. As empresas incentivadas na forma desta Lei 

obrigam-se a:  

I. Cumprir fielmente as obrigações fiscais e tributárias, 

e de estímulos e incentivos, estabelecidas em leis, regulamentos 

e demais atos específicos;  

II. Afixar, na fachada principal da unidade industrial, no 

prazo de até 90 (noventa) dias após a concessão dos benefícios, 

placa indicativa conforme modelo fornecido pela Secretaria 

Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico;  

III. Fazer menção, em publicidade que efetuar, aos 

incentivos recebidos;  

IV. Assegurar preferência ao Poder Executivo Municipal, em 

igualdade de condições de preços e prazos, para aquisição de 

seus produtos;  

V. Dar garantia de preferência para utilização em igualdade 

de condições de matérias primas procedentes dentro Estado; 

VI. Remeter, a Secretaria Municipal de Finanças, o seu 

balanço geral anual, CAGED e relatório técnico-econômico 

assinado por economista regularmente registrado no conselho de 

classes, para acompanhamento do projeto econômico e financeiro 

apresentado para obtenção do benefício; 
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VII. Permitir que os membros da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Municipal 

de Finanças e Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial, 

Comercial e de Serviços realizem auditoria na empresa e inspeção 

em suas instalações físicas, bem como remeter todas as 

informações e documentações solicitadas;  

VIII. Não paralisar as atividades e fornecer a Secretaria 

Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, sempre que 

solicitado, dados gerais sobre seu desempenho operacional, 

destinado a avaliação do programa, ou qualquer outra informação 

necessária;

IX. Não mudar seu objetivo social sem prévia consulta e 

anuência da Secretaria Municipal de Agricultura e 

Desenvolvimento Econômico; 

X. A empresa instalada, ou que vier a se instalar no 

distrito deve, obrigatoriamente, ter suas vendas faturadas ou 

serviços prestados quando assim a lei o definir mediante emissão 

de documento fiscal com inscrição local, com geração de valor 

adicionado fiscal para o município de Jeremoabo; 

XI. O imóvel alienado reverterá, automaticamente, ao 

Município, se, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar 

da data da concessão, não for iniciada a construção a que se 

destina, ou se a obra não for concluída dentro de 02 (dois) anos, 

a contar da mesma data, ou ainda se, a qualquer tempo, for 

modificada a sua destinação ou descumprido qualquer outro 

encargo.

Art. 22. Qualquer fraude ou meios escusos praticados por 

empresas beneficiárias dos incentivos e estímulos previstos 
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nesta Lei, bem como a falta de pagamento do ISSQN devido, 

implicam a perda total ou parcial dos incentivos e estímulos, 

fundamentada por Resolução do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Serviços.  

Art. 23. As imobilizações realizadas com recursos oriundos 

dos incentivos locacionais e estímulos não podem ser 

transferidas a terceiros, durante o período de 05 (cinco) anos, 

sem que sejam autorizados por Resolução do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Serviços.  

Parágrafo Único. A inobservância do disposto no “caput” 

deste artigo implica na obrigação da empresa beneficiária 

recolher aos cofres do Município, dentro de 60 (sessenta) dias 

corridos, a contar da data da notificação expedida pela 

Secretaria Municipal de Fazendas, a importância equivalente a 

todos os recebimentos obtidos, a ser devidamente demonstrada 

pelo Poder Executivo Municipal à empresa, acrescida de multa de 

5% (cinco por cento) e correção monetária pelo IGP-M, ou outro 

índice que venha a substituí-lo por decisão da autoridade 

monetária.

Art. 24. Perderá o direito aos benefícios concedidos, nos 

termos desta Lei, a empresa que:  

I. Alterar o objetivo social que tenha fundamentado a 

concessão do benefício, ressalvada prévia e expressa aprovação 

do Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial 

e de Serviços, com base em parecer emitido pela Secretaria 

Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico; 

II. Não iniciar a implantação do projeto no prazo máximo 

fixado no ato concessivo do benefício;  
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III. Praticar crime contra a ordem tributária; 

IV. Reduzir o nível de emprego em relação aquele contido 

no projeto inicial, ressalvada prévia e expressa aprovação do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de 

Serviços, com base em parecer emitido pela Secretaria Municipal 

de Agricultura e Desenvolvimento Econômico;  

V. Se recusar a apresentar o Balanço Patrimonial Anual, 

CAGED, Relatório Técnico- Econômico bem como toda e qualquer 

documentação solicitada pela Secretaria Municipal de Finanças;  

VI. Paralisar as suas atividades por mais de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos sem motivo justificado aceito pelo 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de 

Serviços.

Parágrafo Único. A perda do direito ao benefício, no caso 

de que trata o inciso III do “caput” deste artigo, somente se dá 

após decisão irrecorrível na área administrativa, implicando o 

imediato pagamento, por parte da empresa beneficiada, do valor 

total do ISSQN e IPTU até então incentivado, além de ficar 

obrigada a indenizar o Município pelas despesas que o mesmo tenha 

tido na execução com os incentivos de infraestrutura.  

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 25. A área do Distrito Industrial, Comercial e de 

Serviços pode ser ampliada, considerando o interesse para o 

desenvolvimento e a expansão industrial, econômica e social do 

município de Jeremoabo.  
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Art. 26. Compete ao Município de Jeremoabo, através da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial e 

de Serviços, e ao Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Industrial, Comercial e de Serviços, mediante ação conjunta, a 

fiscalização e a supervisão dos atos e projetos desenvolvidos 

pelas empresas situadas no Distrito Industrial, Comercial e de 

Serviços.

Art. 27. O Poder Executivo regulamentará no que couber, a 

presente Lei, inclusive, se necessário, no que diz respeito ao 

zoneamento de ocupação para os diversos tipos de indústrias, na 

área do Distrito Industrial.  

Art. 28. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que 

couber, no prazo de até 180 dias, contado de sua sanção.  

Art. 29. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO, em 4 de setembro de 2020. 

DERISVALDO JOSÉ DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 
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