
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS 	 .. 
Estado de Minas Gerais 	 VIM 

IN, AS 

LEI 2.083, de 14 de Agosto de 2006. 

Cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico do MunicIpio de Salinas, cria 
Programa de Incentivo it InstaiaçAo e ampliacAo 
de Empresas e contém outras providências. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS faco saber que a Câmara Municipal de Salinas 

no uso de suas atribuicOes legais, aprovou e eu sanciono, prornulgo e mando publicar a 

seguinte lei: 

Art. 10 - Ficarn criados o Programa de Incentivo a InstalacAo e Ampliaco de Empresas - 
PROEMP e o Conseiho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CODEC. 

§ 1° - 0 PROEMP tern por objetivos, fornentar a instalação de novas unidades empresariais 
no MunicIpio e a arnpliacao das já existentes, bern corno buscar cumprir as metas dos 
programas de fomento ao desenvolvimento econômico previstas no Piano Piurianuai de 
Governo. 

§ 2° - 0 fomento de que trata o paragrafo primeiro deste artigo abrange açOes de suporte 
material e logIstico ao PROEMP e a outros programas da mesrna natureza instituIdos ou 
apoiados pelo Poder Páblico Municipal. 

§ 3° - 0 CODEC tern por objetivo estabeiecer a poiltica de desenvolvirnento econômico do 
MunicIpio, prescrever os incentivos e definir as condicOes de operacionaiizacão das metas 
contidas no Piano Plurianual de Governo. 

Art. 2° - Poderá postular incentivo junto ao PROEMP, a empresa cujo projeto de 
investimento, previamente aprovado peio MunicIpio, contemple: 

I - a implantacao de nova unidade empresarial no MunicIpio para o desenvolvirnento de 
produto ou serviço de base tecnolOgica, ou de alto valor agregado ou, ainda, de relevante 
interesse para o MunicIpio; 

II - a expansão de unidade ernpresariai já instalada no MunicIpio e que atenda as mesmas 
condiçOes de que trata o inciso I deste artigo; 
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HI - o atendirnento dos prazos estabelecidos pelo CODEC. 

Parágrafo ñnico - Entende-se como expansão o projeto que contemple a arnpliacão da 
producAo ou servico, em unidade empresarial já instalada no MunicIpio e abertura de novos 
produtos e serviços. 

Art. 30 - Os incentivos previstos corno contrapartida do MunicIpio são: 

I - CessAo de espaco fisico, em area de propriedade do MunicIpio, já delimitada e 
organizada para tal, corn a denorninacão de "Parque Industrial", instituIdo na forma da lei, 
onde serão instaladas empresas integrantes do programa de incentivo "PROEMP", 
mediante a celebração de contratos especIficos, observadas as necessidades e areas de 
atuação de cada empreendirnento; 

II - reduçAo de ate 25%(vinte e cinco por cento) do valor do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN - devido pela unidade empresarial financiada, referentemente 
aos servicos por ela prestados, durante ate 5 (cinco) anos, segundo critérios definidos pelo 
CODEC e atendidas as disposicOes do art. 14 da Lei Cornplernentar Federal no 101/200, 
relativarnente a renüncia de receita; 

III - outros bens e servicos disponibilizados pelo MunicIpio. 

§ 1° - No caso de projeto de expansAo será considerado, para efeito do valor dos 
incentivos, somente o acréscirno do ISSQN em relação a media mensal do ano-base, 
atualizada més a rnês pela variação do Indice Geral de Precos do Mercado, da Fundaçao 
Getülio Vargas - IGP-M / FGV - ou outro Indice definido pelo CODEC. 

§ 2° - A media mensal do ano-base será obtida somando-se o valor do ISSQN devido em 
cada mês, atualizado pelo IGP-M / FGV, e dividindo-se o resultado por 12 (doze). 

§ 3° - Os projetos considerados de importância para o MunicIpio, aqui definidos como de 
relevante interesse ou de alto contetdo tecnologico, segundo critérios definidos pelo 
CODEC, poderão ter o prazo de incentivo ampliado para, no máximo, 5 (cinco) anos, desde 
que ja tenharn comprovadas as açOes de instalacão do empreendirnento no Setor de 
Indástria, Abastecimento e Armazenagern, sob pena de retrocessão com imissão imediata 
do municIpio na posse do irnóvel. 

§ 4° - Para os efeitos desta Lei, considera-se ano-base o perIodo de 12 (doze) meses 
imediatarnente anterior a data de protocolo de pedido de incentivo. 
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§ 5° - A aprovacão dos incentivos de que trata este artigo será submetida a apreciacão do 
Chefe do Poder Executivo, que deverá zelar pelo cumprimento das normas de 
responsabilidade fiscal. 

Art. 40 - Compete ao CODEC estabelecer em resolucôes especIficas: 

I - os critérios para enquadramento de projetos no PROEMP; 

II - a forma de fiscalizaçâo dos projetos incentivados pelo PROEMP; 

III - as condicOes de incentivo do PROEMP; 

Art. 5° - 0 CODEC será formado: 

I - por urn membro titular e urn suplente de cada instituicão ou órgAo a seguir: 
a) Secretaria Municipal de Desenvolvirnento Econômico; 
b) Câmara Municipal de Salinas; 
c) AssociaçAo Cornercial, Industrial e Servicos de Salinas; 
d) Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Controle Interno de Salinas - 

SMFA; 
e) EMATER 

Secretaria Municipal de Especial de Turismo; 
g) Servico de Apoio as Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/MG; 

§ 1 0. 0 presidente e vice presidente do Conselho serâo escolhidos em votação secreta por 
maioria simples dos conselheiros, para mandato de 02 (dois) anos. 

§ 2°. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico funcionará como Secretaria 
Executiva do CODEC. 

Art. 60  - Fica o Executivo autorizado a celebrar convênios corn instituiçOes püblicas e 
privados, visando a implantacAo de programas de desenvolvimento econômico do 
MunicIpio. 

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacAo. 

SaliipasAgo de 2006. 

JOSE ANTONIO 1RATES 
Prefeito Municipal 
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