
LEI MUNICIPAL Nº 4.122
Autoriza o Poder Executivo a conceder estímulos econô-
micos e incentivos fiscais para empresas industriais 
que se estabelecerem no Município e da outras providen-
cias.

JOSÉ LUIZ ESPANHOL, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - É o Poder Executivo autorizado a conceder estímu-
los econômicos e incentivos fiscais as empresas industriais que 
se estabelecerem no Município, ou as que nele já existirem, am-
pliarem suas atividades.

Paragrafo  único  -  Os  benefícios  definidos  neste  artigo, 
destinar-se-πo as 20 (vinte) primeiras empresas que se enquadram 
na presente Lei e que gerarem de inicio, cada uma, um mínimo de 
20 (vinte) empregos diretos.

Art. 2º - As empresas que preencherem as exigências defini-
das nesta Lei, será concedido um auxilio nas seguintes propor-
ções, limitando-se em 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 
capital social da empresa:

I - às empresas que gerarem de 20 a 34 empregos diretos, de 
inicio, um auxilio no valor de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões 
de cruzeiros).

II  -  às  empresas  que  gerarem  de  35  ou  mais  empregos 
diretos,  de  inicio,  um  auxilio  no  valor  de  Cr$  7.000.000,00 
(sete milhões de cruzeiros).

` 1º - Os referidos auxílios terπo como base o mês de março 
de 1991, devendo ser aplicados para obras de engenharia civil e 
elétrica destinadas a adequaçπo ou construções de prédios para a 
instalações da nova industria.

` 2º - A forma de concessπo de todo ou parte do auxilio po-
derá ser efetuado, mediante cessπo de uso temporário de bens mo-
veis pertencentes ao Município ou a que este venha adquirir, bem 
como  da  assunçπo  de  encargos  financeiros  ou  prestaçπo  de 
serviços temporários.

` 3º - Os preços a serem considerados para a cessπo de bens 
moveis e na prestaçπo de serviços temporários, serπo os vigentes 
no comercio, na data de sua efetivaçπo.

Art. 3º - Constituem os incentivos fiscais:
I - isençπo de impostos municipais por:
a) 05 (cinco) anos para empresas que gerarem de 20 a 34 

empregos diretos de inicio;
b) 110 (dez) anos para empresas que gerarem, de inicio, 

de 35 a 60 empregos diretos;
c) 15 (quinze) anos para empresas que gerarem, de inicio,

mais de 60 empregos diretos.
Paragrafo  único  -  A  comprovaçπo  de  admissπo  dos  novos 

empregados  pela  empresa,  será  feita  mediante  o  envio  a 
Prefeitura  Municipal,  de  copia  dos  respectivos  contratos  de 
trabalho, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 4º - Em qualquer caso, a mπo-de-obra das empresas que 
se beneficiarem desta Lei, devera constituir-se de, pelo menos, 
80% (oitenta por cento) de empregados residentes no Município de 
Carazinho. Art. 5º - A solicitaçπo dos benefícios desta Lei 
será dirigida ao Prefeito Municipal e será instruida com copia 
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autentica do Contrato Social ou do Estatuto da empresa, com a 
clara e inequívoca informaçπo de produto que pretende fabricar.

Paragrafo único - A concessπo dos benefícios desta Lei de-
pendera em cada caso, de Lei especial.

Art. 6º - O Prefeito Municipal devera solicitar comprovaçπo 
de idoneidade financeira da empresa requerente dos benefícios, 
bem  como  de  seus  sócios  ou  acionistas,  assim  como  outros 
documentos que achar convenientes para a apreciaçπo do pedido.

Paragrafo único - A idoneidade financeira será comprovada 
mediante atestado fornecido pela ACIC e por uma instituiçπo fi-
nanceira de livre escolha dos interessados.

Art. 7º - As empresas beneficiadas pela presente Lei, deve-
rπo comprovar o seguinte:

a) a efetiva utilizaçπo do auxilio recebido no prazo de 180 
dias;

b) manutençπo  do  quadro  funcional  exigido  na  presente 
lei, de acordo com o seu enquadramento do artigo 3º, enquanto 
estiver  usufruindo dos benefícios da presente lei.

Art. 8º - Em caso de extinçπo, dissoluçπo, paralisaçπo por 
mais de 6 (seis) meses ou transferencia da empresa para outro 
município, antes de decorridos 05 anos, deverπo restituir ao Mu-
nicípio os recursos recebidos, devidamente atualizados na forma 
da lei.

Art. 9º - É revigorada a Lei Municipal nº 3.403, de 25 de 
abril de 1984, naquilo em que nπo contrariar os termos desta Lei.

Art. 10 - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  CARAZINHO,  03  DE  ABRIL  DE 
1991. 

a)JOSÉ LUIZ ESPANHOL
Prefeito Municipal

a)DIRCEU ANTONIO LOEFF
Sec.Mun.Administraçπo
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