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Decreto Municipal nº 176/2022 

 

Regulamenta a concessão de incentivos fiscais e 

econômicos previstos nos artigos 3º e 4º da Lei n. 2.223, de 

13 de julho de 2012, com a redação que lhe foi dada pela Lei 

n. 2.699, de 16 de dezembro de 2020. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, ESTADO DE 

SANTA CATARINA, usando da competência que lhe confere o inciso VII, do 

artigo 63, da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 5 de abril de 1990,  tendo 

presente o disposto no § 4º do artigo 3º,  bem como no § 3º do artigo 4º, ambos da 

Lei Municipal n. 2.223, de 13 de julho de 2012, com a redação que lhe foi dada pela 

Lei n. 2.699, de 16 de dezembro de 2020, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Este Decreto tem como objetivo regulamentar a concessão de 

incentivos fiscais e econômicos previstos no artigo 3º e nos incisos I, II, e VI do 

artigo 4º, todos da Lei Municipal n. 2.223, de 13 de julho de 2012. 

 

DOS INCENTIVOS FISCAIS 

Art. 2º Os incentivos fiscais constituem-se em: 

I – Isenção de 50% (cinquenta por cento) do Imposto Predial e Territorial 

Urbano, pelo prazo de até 10 (dez) anos, incidente sobre o imóvel objeto da 

exploração econômica; 

II - Isenção das taxas de: 

a) Alvará de Construção quando da edificação para abrigar a empresa; 

b) Habite-se referente à edificação que abrigará a empresa: 

c) Licença, Localização e Funcionamento e/ou Fiscalização e Vistoria pelo 

prazo de até 10 (dez) anos;  

§ 1o Os incentivos previstos neste artigo poderão ser concedidos nos casos 

de ampliação de capacidade produtiva e demanda de mão de obra e de forma 

cumulativa com os demais incentivos previstos na legislação municipal.  

§ 2o Respeitado o disposto no § 1o deste artigo, os incentivos fiscais serão 

concedidos por uma única vez. 

Art. 3º. A concessão ou ampliação de quaisquer dos incentivos previstos no 

artigo 2º deste decreto, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 
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dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo 

menos uma das seguintes condições: 

I – demonstração, pelo município, de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12 da Lei 

Complementar Federal 101/00, e de que não afetará as metas de resultados fiscais 

previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado 

no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, 

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 

Parágrafo único. Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou 

benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso 

II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no 

mencionado inciso. 

Art. 4º. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para apresentação do 

pedido, encargos e seu cumprimento: 

 

Identificação do incentivo: Isenção de 50% (cinquenta por cento) do Imposto 

Predial e Territorial Urbano, pelo prazo de até 10 (dez) anos, incidente sobre o 

imóvel objeto da exploração econômica. 

Momento de apresentação do pedido: Até 31 de julho do exercício anterior 

aquele em que a empresa entrará em funcionamento/ou da implementação da 

expansão. 

Encargos:  Comprovar que entrará em funcionamento no ano indicado; ou 

comprovar o aumento da sua capacidade produtiva mediante relatório do 

movimento econômico; ou comprovar a manutenção ou aumento do número 

de empregos gerados. 

Prazo de cumprimento dos encargos: Idêntico a quantidade de anos para a 

qual a isenção foi concedida. 

 

Identificação do incentivo: Isenção da taxa de Alvará de Construção quando 

da edificação para abrigar a empresa. 

Momento de apresentação do pedido: Juntamente com o pedido de aprovação 

do projeto da construção ou da ampliação. 

Encargos: Comprovar a instalação da empresa ou sua ampliação, mediante 

apresentação de habite-se do município e habite-se dos bombeiros. 
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Prazo de cumprimento dos encargos: Imediato, comprovando 

documentalmente em até 6 meses. 

 

Identificação do incentivo: Isenção da taxa de habite-se referente à edificação 

que abrigará a empresa. 

Momento de apresentação do pedido: Juntamente com o pedido de aprovação 

do projeto da construção ou de sua ampliação. 

Encargos: Comprovar a instalação da empresa ou sua ampliação, mediante 

apresentação de habite-se dos bombeiros 

Prazo de cumprimento dos encargos: Imediato, comprovando 

documentalmente em até 6 meses. 

 

Identificação do incentivo: Isenção da taxa de Licença, Localização e 

Funcionamento e/ou Fiscalização e Vistoria pelo prazo de até 10 (dez) anos; 

Momento de apresentação do pedido: Juntamente com o pedido de aprovação 

do projeto da construção ou de sua ampliação, para ser concedido no ano 

seguinte. 

Encargos: Manter a empresa em atividade e ter um valor adicionado do 

movimento econômico acima de 20.306,22 UFRM no ano 

Prazo de cumprimento dos encargos: Imediato, comprovando 

documentalmente anualmente. 

 

§ 1º.  Conforme o caso poderão ser fixados outros encargos a vista do 

Parecer da Comissão Especial, de acordo com a quantificação financeira do 

incentivo. 

§ 2º. Estes incentivos não se aplicam aos MEI´s (Micro Empresário 

Individual) que se regem por legislação específica. 

 

DOS INCENTIVOS ECONÔMICOS 

 

Art. 5º Os incentivos econômicos de que trata este Decreto são os 

seguintes: 

I - locação de imóveis, edificados ou não, pertencentes ao município, não 

utilizados pela administração ou construídos para esta finalidade; 

II – execução, no todo ou em parte, dos serviços de terraplenagem e 

aterramento, necessários à implantação da empresa; 

III - alienação de imóveis edificados ou não, como alternativa à 

concessão de direito real de uso, sendo necessária avaliação prévia, 
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considerando os preços de mercado e realização de processo licitatório, na 

modalidade de concorrência, cujo edital estabelecerá as condições de participação, 

o preço mínimo, formas de pagamento que poderá ser parcelado como incentivo 

aos interessados, e os critérios objetivos de julgamento, com observância dos 

princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 

publicidade, bem como dos princípios atinentes ao instituto da licitação, como a 

igualdade de tratamento entre os interessados, julgamento objetivo e outros 

correlatos. 

§ 1o. Na hipótese do inciso III deste artigo, caso o donatário necessite 

oferecer o imóvel em garantia de financiamento de investimento para construção 

ou ampliação de seu empreendimento, a cláusula de reversão e demais obrigações 

serão garantidas por hipoteca em segundo grau, em favor do doador. 

§ 2°. O incentivo previsto no inciso II deste artigo, não se aplica às 

empresas beneficiadas com os incentivos previsto no inciso III deste artigo e já 

instaladas há mais de cinco anos. 

 

Art. 6º. Para a alienação do imóvel, edificado ou não, deverão ser 

observadas as seguintes regras específicas: 

I – O pagamento poderá ser em parcelas anuais para liquidação total até o 

final do prazo de oito anos; 

II – Será concedida carência de até dois anos para o início do pagamento, 

contados da assinatura do contrato; 

III – O saldo devedor será atualizado monetariamente a partir da 

assinatura do contrato, pelo IPCA ou outro índice oficial que o substitua; 

IV – Poderá haver doação onerosa do lote e venda do pavilhão edificado 

sobre o mesmo ou a adoção da mesma modalidade tanto para o lote como para o 

pavilhão.   

Art. 7º. Ficam estabelecidos os seguintes encargos, prazo de duração do 

incentivo e prazos para cumprimento do encargo pelo interessado: 

 

Identificação do incentivo: 1. Locação de imóveis, edificados ou não, 

pertencentes ao município, não utilizados pela administração ou construídos 

para esta finalidade. 

Duração do incentivo/quantitativo: O prazo de duração da locação será 

definido de acordo com o projeto apresentado. 
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Encargos ou critério de julgamento: Manter a empresa em atividade e ter um 

valor adicionado do movimento econômico positivo. 

Prazo de cumprimento dos encargos: O mesmo da locação. 

 

Identificação do incentivo: 2. Execução, no todo ou em parte, dos serviços de 

terraplenagem e aterramento, necessários à implantação da empresa; 

Duração do incentivo/quantitativo: O quantitativo de serviços concedidos será 

de acordo com o projeto apresentado, considerando-se como parâmetro a 

proporção de 1hora gratuita de serviços a cada 4.946,0 UFRM de movimento 

econômico nos 2 anos seguintes ao início das atividades. 

Encargos ou critério de julgamento: Comprovar o investimento no local e o 

funcionamento da empresa. 

Prazo de cumprimento dos encargos: Manter a empresa em funcionamento, 

com índice positivo de movimento econômico, no mínimo por dois exercícios 

seguintes ao da concessão, sendo que eventual saldo devedor deverá ser 

quitado em até 5x. 

 

Identificação do incentivo: 3. Alienação de imóveis edificados: 3.1 venda do 

pavilhão totalmente concluído pela municipalidade e doação do terreno; 

Prazo para pagamento: de acordo com o processo licitatório 

Encargos ou critério de julgamento: efetuar o pagamento na forma 

apresentada e cumprir os encargos da proposta. Critérios julgamento da 

proposta para a venda do pavilhão:  - a cada 4.946,0 UFRM que  ultrapassar  o 

valor mínimo fixado no edital,  corresponde a 10 pontos; - forma de pagamento 

do pavilhão: A vista – 10 pontos; Para doação do terreno: - Número de 

empregos diretos: Dez pontos para cada emprego direto que ultrapassar a 

exigência mínima estabelecida no EDITAL - Utilização de matéria-prima local: 

Dez pontos pela utilização de matéria-prima local. - Utilização de matéria-

prima regional: Cinco pontos pela utilização de matéria-prima regional. - 

Menor prazo para implantação e/ou instalação do estabelecimento Cinco 

pontos para menor prazo para implantação e/ou instalação do 

empreendimento. - Utilização de mão-de-obra local: Dez pontos pela utilização 

de mão de obra local. 

Prazo de cumprimento dos encargos: 8 anos 
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Identificação do incentivo: 3.2 alienações mista, consistindo na doação da 

estrutura, ou seja, pórticos e cobertura e a venda do acabamento restante da 

edificação, compreendendo paredes, pisos, aberturas, sanitários, partes elétrica 

e hidráulica do fechamento e conclusão do pavilhão ou o inverso, e doação do 

terreno; 

Prazo para pagamento: de acordo com o processo licitatório 

Encargos ou critério de julgamento: efetuar o pagamento na forma 

apresentada e cumprir os encargos da proposta. Critérios para a venda do 

acabamento:  - a cada 4.946,0 UFRM que  ultrapassar  o valor mínimo, fixado 

no edital corresponde a 10 pontos; - forma de pagamento: A vista – 10 pontos; 

Critérios para avaliação da proposta de doação: - Número de empregos 

diretos: Dez pontos para cada emprego direto que ultrapassar a exigência 

mínima estabelecida no EDITAL  - Utilização de matéria-prima local: Dez 

pontos pela utilização de matéria-prima local. - Utilização de matéria-prima 

regional: Cinco pontos pela utilização de matéria-prima regional. - Menor 

prazo para implantação e/ou instalação do estabelecimento Cinco pontos para 

menor prazo para implantação e/ou instalação do empreendimento.  - 

Utilização de mão-de-obra local: Dez pontos pela utilização de mão de obra 

local. 

Prazo de cumprimento dos encargos: 8 anos 

 

Identificação do incentivo: Alienação de imóvel sem edificação 

Prazo para pagamento: de acordo com o processo licitatório 

Encargos ou critério de julgamento: Conforme processo licitatório mas ficam 

definidos como prazos mínimos:  -Início da construção da edificação no prazo 

máximo de 08 meses da assinatura do contrato; conclusão da obra e início da 

atividade no prazo de até dois anos da assinatura do contrato 

Prazo de cumprimento dos encargos: Efetuado o pagamento da integralidade 

do valor do terreno e não cumprido os encargos o município aplica a reversão, 

devolvendo o valor pago sem qualquer correção, parcelado em até 12 meses. 

 

Parágrafo único. A concessão dos incentivos pertinentes à alienação de 

imóveis observará ainda o procedimento licitatório específico. 

 

DO PROCEDIMENTO COMUM PARA AS CONCESSÕES 
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Art. 8º. O pedido deverá dar entrada no Protocolo Central e estar 

direcionado ao Secretário de Indústria e Comércio, acompanhado, no mínimo, dos 

seguintes documentos: 

I - comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ); 

II - contrato social e suas alterações; 

III - comprovante de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual 

e Municipal; 

IV – matrícula do imóvel; 

V – identificação da atividade a ser desempenhada. 

 

Art. 9º. O requerimento será analisado previamente pela Secretaria 

Municipal de Indústria e Comércio, em conjunto com a Comissão Especial, que 

deverão analisar os projetos e emitir parecer fundamentado, que serão submetidos 

à apreciação do Chefe do Poder Executivo Municipal para decisão final, o qual 

discorrerá sobre: 

I - probabilidade de sucesso do empreendimento; 

II – viabilidade da concessão; 

III – encargos; 

IV – prazo para implementação dos encargos; 

V – prazo de manutenção do encargo; 

VI – medidas para acompanhamento e fiscalização do cumprimento dos 

encargos. 

 § 1º. O Parecer referido no caput deste artigo deverá ser concluído no 

prazo de 60(sessenta) dias do protocolo do requerimento com os documentos 

pertinentes. 

§ 2º. Quando o pedido envolver alienação de bens imóveis os documentos 

até aqui processados serão encaminhados para abertura de processo licitatório. 

 

Art. 10. A manutenção da empresa em atividade com índice positivo de 

movimento econômico é requisito essencial para concessão de quaisquer dos 

incentivos de que trata este Decreto. 

 

Art. 11. A decisão do Prefeito Municipal será proferida no prazo de 60 

(sessenta) dias da conclusão do processo com a produção do Relatório 

mencionado no artigo 9º, a qual será irrecorrível. 

 

Art. 12. Para cobrir as despesas decorrentes da execução do 

presente Decreto serão utilizados recursos do orçamento municipal. 
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Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário, entrando em vigor o 

presente Decreto Administrativo, na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL - SC, em  

03 de novembro de 2022 

71º ano da Fundação e 60º ano da Instalação. 

 

 

 

Claudio Júnior Weschenfelder 

Prefeito Municipal 

 

• Certificamos que o presente Decreto Administrativo foi publicado e registrado 

nesta Secretaria em data supra. 

 

 

 

Julio Cesar Della Flora 

Secretário da Administração e Fazenda 
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