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LEI COMPLEMENTAR Nº 165 DE 14 DE JUNHO DE 2022

“CRIA  A  POLÍTICA  MUNICIPAL  DE
CIÊNCIA,  TECNOLOGIA  E  INOVAÇÃO  E
ESTABELECE MEDIDAS DE INCENTIVO E
APOIO  ÀS  SUAS  AÇÕES  E
ESTRATÉGIAS  NO  ECOSSISTEMA
EMPRESARIAL,  EMPREENDEDOR,
ACADÊMICO  E  SOCIAL  NO  MUNICÍPIO
DE ITÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

 CLEMOR ANTÔNIO BATTISTI, Prefeito Municipal de Itá, Estado de

Santa Catarina, no uso de suas atribuições,  FAZ SABER a todos os habitantes

deste Município, que a Câmara de Vereadores votou, aprovou e ele sanciona e

promulga a seguinte Lei Complementar:

Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1º- Esta Lei  dispõe sobre a Instituição da Política Municipal  de
Incentivo  à  Inovação  Tecnológica,  cria  o  Conselho  Municipal  de  Ciência,
Tecnologia e Inovação, observando o disposto no art. 218 da Constituição Federal
do art. 132, do art. 3º da Lei Federal nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004 e art.
4º, IV, da Lei Estadual nº 14.328, de 14 de janeiro de 2008.

Art. 2º- Para efeito desta Lei, ter-se-á o entendimento dos seguintes
termos:

I  - Inovação:  é  o  resultado  da  introdução  de  novidades  ou
aperfeiçoamentos no ambiente produtivo ou social, na forma de novos processos,
bens e serviços;

II - Tecnologia: é o conjunto ordenado de conhecimentos empregados
na  produção  e  comercialização  de  bens  e  serviços  e  integra  não  só  os
conhecimentos científicos - provenientes das ciências naturais, sociais e humanas
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-  mas  igualmente  os  conhecimentos  empíricos  que  resultam de  observações,
experiência, atitudes específicas e tradição (oral ou escrita);

III - Ciência: é o conjunto organizado dos conhecimentos relativos ao
universo, envolvendo seus fenômenos naturais, ambientais e comportamentais;

IV  -  Processo  de  inovação  tecnológica:  é  o  conjunto  de  atividades
práticas para transformar uma ideia, invenção ou oportunidade em uma solução
inovadora  na  forma  de  um  processo,  produto,  serviço  ou  sistema  com
características diferenciadas;

V - Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI): é uma pessoa
jurídica,  pública  ou  privada,  que  tem  como  missão  o  ensino  superior  e/ou
profissionalizante, a pesquisa e o desenvolvimento e/ou outra atividade de cunho
científico, tecnológico ou de inovação;

VI - Incubadora de Empresas: ambiente que estimula e apoia a criação
e  o  desenvolvimento  de  empresas  inovadoras,  por  meio  do  provimento  de
infraestrutura básica compartilhada, de formação complementar do empreendedor
e  do  suporte  para  alavancagem  de  negócios  e  recursos,  visando  facilitar  os
processos de inovação tecnológica e a competitividade, dotada de uma entidade
gestora pública ou privada;

VII -  Centro  de  Inovação  -  CI:  comunidade  física  ou  virtual,  que
promove cultura inovadora e empreendedora, capacitando pessoas para negócios
e  conectando  agentes  de  inovação.  Acomoda  empreendedores  inovadores,
profissionais  liberais,  startups  e  laboratórios  de  Pesquisa,  Desenvolvimento  e
Inovação - PD&I por tempos limitados, oferecendo espaço físico, infraestrutura
tecnológica e um leque de serviços compartilhados para o empreendedor, a fim
de qualificar, facilitar e acelerar o desenvolvimento de negócios inovadores.

VIII - Arranjo Promotor de Inovação (Cluster) - API: ação programada e
cooperada envolvendo ICTIs, empresas e outras organizações, em determinado
setor econômico especializado, visando ampliar sua capacidade de inovação, seu
desenvolvimento econômico, social e ambiental, dotada de uma entidade gestora
pública ou privada, que atua como facilitadora das atividades cooperativas;

IX - Parque Tecnológico/Condomínio: ambiente sinérgico que congrega
organizações empresariais, científicas e tecnológicas e de ensino, estruturadas de
maneira planejada, concentrada e cooperativa para promover a cultura e a prática
da inovação, a competitividade empresarial e a geração de riquezas por meio da
criação e fortalecimento de empresas inovadoras e sua interação com Células de
Competência em Ciência, Tecnologia e Inovação, dotadas de uma organização
gestora e entidades empresariais privadas, instituições de ensino e pesquisa, e
governo;
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X - Empreendedorismo Inovador: iniciativa e capacidade de promover a
criação e o desenvolvimento de empreendimentos inovadores;

XI  -  Empresa  de  Base  Tecnológica  ou  Empresa  Inovadora:  pessoa
jurídica  que  tem  seus  negócios  pautados  por  suas  inovações  de  produtos,
processos ou serviços, resultados da aplicação de conhecimentos científicos e
tecnológicos;

XII - Economia Verde: atividade econômica que, por meio da inovação,
promove a redução dos riscos ambientais e da escassez ecológica, resultando na
melhoria do bem-estar humano e da igualdade social.

Art.  3º- Para  a  realização  dos  objetivos  da  Política  Municipal  de
Ciência, Tecnologia e Inovação são constituídos os seguintes instrumentos:

I - Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação;
II - Programa Municipal de Incentivo à Inovação;
III –  Fundo  Municipal  de  Desenvolvimento,  Ciência,  Tecnologia  e

Inovação;
IV - Criação do Centro de Inovação do município de Itá.

Capítulo II
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Art. 4º- A Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, como
mecanismo  de  fomento  ao  desenvolvimento  econômico  é  composta  por  um
conjunto de instrumentos, estruturas, diretrizes, regulamentos e ferramentas, que
visa estabelecer a formação do ecossistema de Inovação no âmbito do Município
de Itá com medidas de incentivo, capacitação, empreendedorismo, qualificação do
emprego e renda, ampliação e geração de negócios, atração e manutenção de
capital  intelectual,  tecnológico  e  financeiro,  desenvolvimento  de  pesquisa
científica  e  tecnológica,  geração  de  propriedade  intelectual  e  transferência  de
tecnologia.

Capítulo III
DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Art.  5º-  Fica  criado o  Conselho Municipal  de  Ciência,  Tecnologia  e
Inovação  -  CMCTI,  de  caráter  consultivo  e  deliberativo,  tendo  por  objetivo
incentivar  o  desenvolvimento  social,  científico,  tecnológico,  empreendedor,
econômico, ambiental e inovador com vistas ao desenvolvimento sustentável da
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cidade e em apoio ao Planejamento e à gestão da Administração Pública  do
Município de Itá.

Art.  6º- Compete  ao  Conselho  Municipal  de  Ciência,  Tecnologia  e
Inovação - CMCTI:

I -  Analisar,  diagnosticar  e  pronunciar-se  sobre  as  necessidades,
interesses,  planos  gerais  e  específicos  que  estejam  relacionados  com  o
desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no município e sua aplicação
na Administração Pública;

II - Indicar ao Poder Executivo, para o planejamento municipal, temas e
ações relativos ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação;

III  -  Contribuir  com  as  políticas  públicas  por  meio  de  ações  e
instrumentos que promovam a geração de ativos de propriedade intelectual e a
transferência de tecnologias incrementais ou inovadoras ao setor produtivo, com
ênfase  em  médias,  pequenas,  microempresas,  empreendedor  individual  e  ao
empreendedorismo  de  impacto  social,  para  desenvolvimento  sustentável  do
município;

IV -  Cooperar  com  a  concepção,  implementação,  avaliação  e
fiscalização  da  Política  Municipal  de  Inovação  a  partir  de  iniciativas
governamentais  próprias  ou  em  parceria  com  Instituições  Científicas,
Tecnológicas e de Inovação (ICT) e/ou agentes privados, sempre preservando o
interesse público;

V - Fiscalizar o funcionamento do Programa Municipal de Incentivo à
Inovação  e  do  Fundo  Municipal  de  Desenvolvimento,  Ciência,  Tecnologia  e
Inovação; nos termos estabelecidos na presente Lei e seus regulamentos;

VI -  Analisar  e  deliberar  sobre  as  solicitações  de  empresas
interessadas nos incentivos e estímulos previstos nesta Lei, aprová-los ou rejeitá-
los 

VII - Aprovar os regulamentos dos ambientes de inovação criados pelo
município;

VIII - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento da Política Municipal de
Incentivo à Inovação; 

IX - Incentivar a geração e difusão do conhecimento, da propriedade
intelectual,  da transferência de tecnologia,  bem como de informações e novas
técnicas nas áreas de inovação;

X - Estimular e desenvolver ações, eventos, capacitações, projetos e
programas com vistas ao desenvolvimento da cultura inovadora e empreendedora
no município;
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XI -  Promover ações com vistas à geração de pesquisa aplicada e
constituição de ambientes favoráveis à inovação;

XII -  Elaborar  e  aprovar  seu  regimento  interno  e  sua  forma  de
organização;

XIII -  Deliberar  sobre  a  criação  de  grupos  de  trabalho,  comitês
temáticos, e outros grupos para elaboração de projetos, estudos, etc.,  visando
concretizar os objetivos desta lei;

XIV -  Atuar  em  sinergia  com  os  demais  conselhos  existentes  no
município, com vistas a execução da presente Lei.

Art. 7º- O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, será
constituído por 7 (sete) membros titulares e seus respectivos suplentes, na forma
abaixo:

I – 3 (três) representantes do Poder Público;
a) 01  representante  da  Secretaria  de  Turismo,  Cultura  e

Desenvolvimento Econômico;
b) 01 representante da Secretaria de Educação;
c) 01 representante da Secretaria de Administração e Fazenda
II – 02 (dois) representantes de Instituições Educacionais, Científicas,

Tecnológicas e de Inovação (ICT);
III - 02 (dois) representantes da Setor Empresarial.

Parágrafo único - Secretário de Turismo, Cultura e Desenvolvimento
Econômico, será membro nato do presente conselho.

Art. 8º- Os Conselheiros serão nomeados por ato do Chefe do Poder
Executivo Municipal,  no prazo máximo de 10 (dez)  dias após a realização de
todas  as  indicações,  sendo  de  2  (dois)  anos  o  mandato  dos  Conselheiros,
permitida recondução, a critério do órgão ou entidade representada.

§  1º- A  perda  do  vínculo  legal  do  representante  com  a  entidade
representada implicará na extinção concomitante de seu mandato.

§  2º- Os  membros  titulares  serão  substituídos  no  caso  de
impedimentos e sucedidos no caso de vaga, pelos respectivos suplentes

§  3º-  Os  representantes  indicados  exercerão  suas  atividades  no
Conselho de forma gratuita, sem nada auferir dos cofres públicos, quer direita ou
indiretamente, sendo seus serviços considerados relevantes para o Município.
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Art.  9º- O Conselho Municipal  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação -
CMCTI terá uma Diretoria, eleita entre os membros titulares, composta por:

I - Presidente;
II - Vice-Presidente;
III - Secretário;

Parágrafo único - Deverão ser constituídas, na forma do Regimento
Interno,  tantos  Grupos  de  Trabalho  ou  Comitês  Temáticos  quantos  forem
necessários, podendo ser auxiliados por assessores independentes, assim como
pelo próprio Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 10º- O Regimento Interno do Conselho disporá sobre as condições
do  exercício  da  representação  no  mesmo,  inclusive  sobre  a  destituição  e
substituição de representantes.

Parágrafo  único  - O  Regimento  Interno  do  Conselho  Municipal  de
Ciência,  Tecnologia  e  Inovação  -  CMCTI  será  aprovado  pelos  membros  e
referendado por  Decreto do Chefe do Poder  Executivo Municipal,  o  qual  será
editado até cento e oitenta (180) dias após a data da publicação da presente Lei.

Art.  11º-  O Conselho manterá registro  próprio  e sistemático de seu
funcionamento e atos.

Art.  12º- O  Poder  Executivo  Municipal  assegurará  a  organização  e
funcionamento  do  Conselho,  fornecendo  os  meios  necessários  para  a  sua
instalação e funcionamento.

Art. 13º- O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação -
CMCTI fica vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Turismo e
Desenvolvimento Econômico.

Capítulo IV
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À INOVAÇÃO

Art. 14º- Fica criado o Programa Municipal de Incentivo à Inovação.

Art.  15º- O  Programa  Municipal  de  Incentivo  à  Inovação,  dar-se-á
mediante a concessão de incentivos fiscais, estímulos econômicos e materiais,
concessão de prêmios, prestação de serviços, implantação de parques e polos
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científicos e tecnológicos, condomínios tecnológicos, incubadoras e aceleradoras
de  negócios  e  outras  estruturas  voltadas  ao  desenvolvimento  da  ciência,
tecnologia e inovação, bem como concessão de bolsas e subvenção econômica.

Art.  16º- Os  incentivos  fiscais  poderão  ser  concedidos,  mediante
análise  do  Conselho  Municipal  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  e  de
comprovação  de  enquadramento  nesta  Lei,  priorizando-se  a  quantidade  de
empregos oferecidos, e a tecnologia aplicada, compreendendo:

I - isenção de até 100% (cem por cento) do Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU, incidente sobre o imóvel destinado ao empreendimento da pessoa
jurídica,  pelo prazo de até 10 (dez)  anos,  a  contar  da data a ser  fixada pelo
Conselho;

II - redução do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN,
até a alíquota mínima de 2% (dois por cento), pelo prazo de até 10 (dez) anos, a
contar da data a ser fixada pelo Conselho;

III - isenção das taxas municipais relativas a Alvará de Localização e
Funcionamento e Alvará Sanitário, pelo prazo de até 10 (dez) anos, a contar do
início  das  atividades  específicas  da  empresa  ou  do  início  das  atividades  do
estabelecimento ampliado ou reativado;

IV - isenção da contribuição de melhoria, até o limite de 100% (cem por
cento) do valor lançado, nas condições definidas pelo Conselho;

V - isenção das taxas municipais relativas a Alvará de Construção e
Alvará de Habite-se, nas condições definidas pelo Conselho.

§  1º Na  forma da  Lei,  poderão  ser  concedidas  outras  isenções  de
tributos municipais, caracterizados no respectivo enquadramento. 

§ 2º Os incentivos previstos  nos incisos I  e V deste  artigo,  quando
deferidos às empresas já instaladas no Município, serão concedidos em relação
ao acréscimo das instalações efetivamente realizadas, em concordância com o
projeto  específico,  nas  condições  desta  Lei  e  da  Resolução  do  Conselho
Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 17º- O Município poderá adquirir ou receber em doação áreas de
terras para a implantação de parques científicos e tecnológicos, para utilização na
forma da presente Lei.

Art. 18º-  Perderá os benefícios a empresa que não cumprir com as
obrigações estabelecidas nos projetos e finalidade desta lei.
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Art.  19º- Reverterá  ao  Município,  sem  direito  a  indenização  pelas
benfeitorias existentes, o empreendimento que interromper suas atividades pelo
período de um ano após a implantação do projeto.

Parágrafo único - No caso de interrupção das atividades por culpa
comprovada  do  beneficiário,  ou  no  caso  de  abandono  do  empreendimento,  o
responsável  deverá  ressarcir  os  cofres  públicos  pelas  perdas  e  danos
ocasionados.

Capítulo V
DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E

INOVAÇÃO

Art. 20º- O Fundo criado pela Lei Municipal 2.463/2016 de 28 de junho
de 2016, passa a vigorar como  Fundo Municipal de Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação, de natureza contábil e financeira, o qual tem o objetivo de
apoiar,  mediante  incentivo,  a  implantação,  expansão  e  a  reativação  de
empreendimentos ou projetos empresariais, visando o desenvolvimento científico,
tecnológico e inovador, atender aos programas e fomentar ações pertinentes a
política municipal de Desenvolvimento econômico do município de Itá.

Art. 21º- Constituem receitas do Fundo Municipal de Desenvolvimento,
Ciência, Tecnologia e Inovação:

I  - dotações orçamentárias que lhe sejam destinadas pela Prefeitura
Municipal de Itá;

II - transferências financeiras eventualmente realizadas pelo Governo
Federal e pelo Governo do Estado de Santa Catarina, diretamente para o Fundo;

III  - contribuições,  subvenções e auxílios da União,  do Estado e do
Município e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações;

IV  - os  recursos  financeiros  resultantes  de  consórcios,  convênios,
ajustes,  contratos  e  outros  instrumentos  celebrados  com  pessoas  físicas  ou
jurídicas, de direito público ou privado nacional ou estrangeiro;

V  - devolução  de  recursos  e  multas  decorrentes  de  projetos
beneficiados  por  esta  Lei,  não  iniciados,  interrompidos,  ou  saldo  de  projetos
concluídos;

VI - rendimentos provenientes de aplicações financeiras ou que venha
auferir como remuneração decorrente de aplicação de seu patrimônio;
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VII - doações, legados, contribuições em espécie, valores, bens móveis
e imóveis recebidos de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras;

VIII  - receitas  de  eventos,  atividades,  campanhas  ou  promoções
realizadas com a finalidade de angariar recursos para o Fundo;

IX - recursos oriundos de royalties ou provenientes de transferências de
tecnologias;

X – Captação de recursos junto aas instituições Públicas ou Privadas,
Nacionais ou Estrangeiras;

XI - outros recursos financeiros lícitos, de qualquer natureza, que lhe
forem transferidos.

§  1º As  receitas  descritas  neste  artigo  serão  depositadas,
obrigatoriamente, em conta a ser aberta e mantida em instituição financeira que
mantenha contrato com o Município de Itá;

§ 2º A aplicação dos recursos financeiros dependerá da existência de
disponibilidade,  em  função  do  cumprimento  de  programação,  sendo  admitida
somente nas hipóteses em que a mesma não venha a interferir ou a prejudicar as
atividades do Fundo.

§ 3º Os saldos financeiros do Fundo, apurados em balanço anual ao
final  de  cada  exercício,  serão  automaticamente  transferidos  para  o  exercício
seguinte. 

§ 4º A percepção de recursos adicionais, previstos nos incisos IV a X
deste artigo, não substitui, complementa ou altera o valor mínimo destinado ao
Fundo, no orçamento municipal.

§ 5º A Lei Orçamentária do Município de Itá consignará, anualmente,
dotação específica para cumprimento do inciso I deste artigo. 

§ 6º No caso de exercício em curso, quando da entrada em vigor desta
Lei,  deverá o Poder Executivo Municipal  proceder a dotação proporcional,  por
meio da transferência de rubricas já constantes do orçamento.

Art.  22º- Os  recursos  do  Fundo  Municipal  de  Desenvolvimento,
Ciência, Tecnologia e Inovação destinam-se na forma de custeio e capital para: 

I - apoiar mediante subvenção financeira as empresas nascentes e já
constituídas com projetos potencialmente inovadores apresentados por meio de
editais ou outros programas instituídos;

II - aquisição e manutenção de imóveis destinados à implantação de
parques, polos e condomínios científicos e tecnológicos, expansão, implantação e
reativação de empreendimentos com projetos de ciência, tecnologia e inovação;
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III - desenvolvimento de ações, eventos e projetos do Programa e do
Conselho  Municipal  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  com  vistas  ao
desenvolvimento  de  pesquisa  e  da  cultura  inovadora  e  empreendedora  no
município;

IV - apoiar projetos para consolidação de incubadoras de empresas,
parques e polos científicos e tecnológicos e demais ambientes de inovação e
empreendedorismo;

V - apoiar projetos e fundos de pesquisa de ICTs, que tenham como
objetivo  o  desenvolvimento  de  ciência,  tecnologia  e  inovação,  inclusive  com
repasse financeiro;

VI  - participar  da  constituição  de  fundo  de  aval,  de  empréstimos
destinados  a  fomentar  a  criação  e  o  desenvolvimento  de  micro  e  pequenos
empreendimentos inovadores.

VII - conceder incentivos financeiros em forma de prêmios, mediante
edital público específico, reconhecendo empreendimentos e projetos inovadores;

VIII  - manutenção  da  infraestrutura  do  Centro  de  Inovação  que
acomodará os empreendimentos aprovados mediante editais;

IX - remuneração de equipe gestora do Centro de Inovação conforme
deliberação do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

X – Aplicação de acordo com o Art 5º da Lei municipal 2.463/2016 e
alterações posteriores;

Parágrafo único - Para a concessão de incentivos através do Fundo
Municipal  de  Desenvolvimento,  ciência,  inovação  e  tecnologia  deverá  haver  o
estabelecimento  de  critérios  específicos  por  meio  de  editais  e  regulamentos
próprios, a serem executados pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e
Inovação - CMCTI, tendo por base os seguintes indicadores mínimos:

I - potencial inovador do projeto; qualificação e geração de empregos; 
II - arrecadação de impostos; 
III - mínimo impacto ambiental; 
IV - investimento em infraestrutura; 
V - horas dedicadas a capacitação de pessoal; 
VI  - investimento  em  pesquisa  e  desenvolvimento  com  vistas  a

inovação; 
VII  - criação  de  ativos  de  propriedade  intelectual,  impacto  no

desenvolvimento econômico e social regional;
VIII  - geração  de  transferência  de  conhecimento  e  tecnologia,

participação em centros, polos, parques, incubadoras e entidades associativas; 
IX - outros critérios específicos definidos em regulamento.
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Art. 23º- O orçamento e a contabilidade do Fundo deverão obedecer às
normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/1964 e Lei Complementar Federal
nº  101/2000,  bem  como  as  instruções  normativas  do  Tribunal  de  Contas  do
Estado de Santa Catarina.

 
Art. 24º- O Fundo Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia

e Inovação será vinculado ao Conselho Municipal de Desenvolvimento previsto na
lei  municipal  2.299/2013 e alterações posteriores e  ao Conselho Municipal  de
Ciência, Tecnologia e Inovação, respeitadas as atribuições de cada conselho.

Parágrafo Único - O Gestor do Fundo será nomeado por ato do Chefe
do Poder Executivo Municipal ou, na ausência, pelo próprio chefe do executivo
municipal

Art.  25º- A  aplicação  dos  recursos  obtidos  com  a  Política  de
Desenvolvimento Econômico, tais como resultado de concessões, entre outros,
terão sua aplicabilidade sujeitas à deliberação/aprovação do Conselho Municipal
de Desenvolvimento, e serão movimentados em conta bancária específica ou por
fonte de destinação de recurso vinculada  – Artigo 3º  da lei  2.463/2016 -  do
Fundo de Desenvolvimento.

Capítulo VI
DO CENTRO DE INOVAÇÃO DE ITÁ

Art.  26º- Fica  criado  o  Centro  de  Inovação  de  Itá,  submetido  ao
Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Parágrafo único - O Centro de Inovação de Itá deverá ser estruturado
com  Conselho  de  Administração  e  Conselho  Fiscal,  formados  de  forma
independente por membros conforme previsto  no Art.  6°,  cuja  regulamentação
deverá  se  dar  por  Regimento  Interno  elaborado  e  aprovado  pelo  Conselho
Municipal de Inovação no prazo de cento e oitenta (180) dias da publicação desta
lei.

Capítulo VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art.  27º- As  empresas  e  seus  sócios,  quando  integrantes  de  outra
pessoa jurídica que não cumprirem com as exigências desta Lei, ficam impedidas
de se habilitar a novos incentivos pelo prazo de cinco (5) anos.

Art. 28º- As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das
dotações constantes do orçamento municipal.

Art. 29º- Esta Lei poderá ser regulamentada no que couber.

Art. 30º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itá (SC), 14 de Junho de 2022.

CLEMOR ANTÔNIO BATTISTI

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria Administrativa na Data Supra

JOICE ANITA SARTORETTO ZOTTI

Secretária Municipal de Administração e Fazenda

http://www.ita.sc.gov.br/
mailto:ita@ita.sc.gov.br

		2022-06-23T15:37:39-0300




