
PROJETO DE LEI Nº 007/2017              DE 20 DE JANEIRO DE 2017. 

 

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 936/95, QUE 

DÁ INCENTIVO PARA INSTALAÇÃO DE 

INDÚSTRIAS NO MUNICÍPIO DE ARROIO DO 

TIGRE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

Art. 1º. Fica alterada a Lei Municipal nº 936/95, que dá incentivo para 

instalação de indústrias no Município de Arroio do Tigre, no seu artigo 4º, inciso 

II, que passará a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 4º. 

II- Na hipótese do Município assumir a locação de imóvel 

destinado a instalação de empresa, o prazo de 

funcionamento será delimitado, não podendo o aluguel ser 

superior a 03 (três) anos, ficando os quais, a empresa será 

obrigada a custear os aluguéis ou instalar-se em prédio 

próprio pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, sob pena de 

indenizar os aluguéis pagos pelo Município. 

 

Art. 2º. O art. 5º, fica acrescentado dos seguintes parágrafos: 

§ 1º. Quando o incentivo se der na forma de locação de 

imóveis para instalação, a renovação do aluguel fica 

condicionada a comprovação das exigências fiscais e 

trabalhistas  

§ 2º.  A documentação relativa à regularidade fiscal e 

trabalhista, conforme o caso, consistirá em:              

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);  



II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual 

ou municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal;  

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei.   

 

Art. 3º. O Parágrafo Único do art. 6º, fica alterado, e passará a vigorar 

com a seguinte redação. 

Art. 6º. 

Parágrafo Único - As empresas a que se refere este artigo, 

para receberem incentivos previstos nesta Lei terão que 

ter, no mínimo 10 (dez) empregados. 

 

Art. 4º.  Ficam revogadas as disposições contidas nas Lei Municipal 

n. 1.384/2001.  

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo 

parte integrante da Lei Municipal nº 936/95. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, em 

20 de Janeiro de 2017. 

 

 

 

                          MARCIANO RAVANELLO, 

                                         Prefeito. 

 



 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei visa autorização legislativa a fim de alterar 

alguns artigos da lei de incentivos às indústrias que pretendem se estabelecer 

no Município de Arroio do Tigre. 

As principais alterações sugeridas são:   

1. Delimitar, o aluguel para prazo não superior a 03 (três) anos, 

ficando a partir desta data, a empresa obrigada a custear os aluguéis ou instalar-

se em prédio próprio pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, sob pena de indenizar 

os aluguéis pagos pelo Município. A Lei visa diminuir o prazo da concessão do 

incentivo, que era de 05 (cinco) anos, para 3 (três) anos e ao mesmo tempo, 

diminuir o prazo de permanência da empresa, no Município, que era de 6 (seis) 

anos para 3 (três), prazo em que, após o término do benefício, a empresa deverá 

continuar a prestação de serviços no Município.  

2. Condiciona-se também a renovação do incentivo, quando o mesmo 

se der na forma de locação de imóveis para instalação, à comprovação das 

exigências fiscais e trabalhistas, evitando que a empresa frustre as obrigações 

legais e sociais, com relação a seus empregados, no prazo do incentivo  

3. Aumenta-se também o número mínimo de empregados, para 10 

(dez), que pela legislação anterior era de cinco. 

Diante do exposto, pedimos a chancela legislativa dos Nobres Edis na 

aprovação do presente Projeto de Lei.    

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, em 

20 de Janeiro de 2017.          

 

 

 

 

                         

                                                MARCIANO RAVANELLO, 

                                                   Prefeito Municipal. 


