
LEI MUNICIPAL Nº 2.542, DE 26/12/2007  
ESTABELECE CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE INCENTIVOS PARA O COMÉRCIO E SERVIÇOS 

INSTALADOS OU A INSTALAR-SE NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito Municipal de Antônio Prado, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica 
Municipal, 
 
Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º O Executivo Municipal fica autorizado a conceder incentivos de instalação ou ampliação de 

atividades nos setores de comércio e ou serviços, obedecidos os critérios desta Lei. 
   § 1º Os incentivos aos empreendimentos que fortalecem o desenvolvimento turístico do Município 

compreendem a construção ou ampliação de restaurantes, hotéis, pousadas e campings, como também a 
construção de pontos de visitação e áreas de lazer com destinação turística. 
   § 2º Para efeito desta Lei, entende-se por empreendedor, a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

diretamente responsável pela realização do projeto beneficiado pelo incentivo. 
 
Art. 2º Para a obtenção do incentivo instituído na forma desta Lei, o empreendedor deve encaminhar ao 

Executivo Municipal cópia do projeto, explicitando os seus objetivos e detalhando os recursos financeiros, 
materiais e humanos envolvidos, bem como o cronograma previsto para a realização, para fins de 
verificação do seu enquadramento nos propósitos desta Lei e posterior acompanhamento da execução e 
avaliação dos resultados. 
   Parágrafo único. O projeto recebido pelo Executivo será encaminhado para apreciação do Conselho 

Municipal de Turismo - COMTUR, que após o exame, recomendará, ou não, a aprovação. 
 
Art. 3º Além das informações relacionadas no artigo anterior, o empreendedor interessado na obtenção 

dos incentivos previstos nesta Lei deve requerer a concessão, especificando a forma de auxílio desejado 
e juntando os seguintes documentos: 
   I - Pessoa Jurídica: 
      a) cópia do ato ou contrato de constituição da empresa e suas alterações, devidamente registrados na 
Junta Comercial do Estado; 
      b) prova dos registros ou inscrições em todos os órgãos públicos como Ministério da Fazenda, 
Secretaria da Fazenda Estadual e do Município de sua sede; 
      c) em se tratando de empresa já em atividade, prova de regularidade fiscal (tributos federais, 
estaduais e municipais, INSS, FGTS e PIS/PASEP); 
      d) certidão negativa judicial e de protesto de títulos da Comarca a que pertence o Município em que a 
empresa interessada tiver sua sede; 
      e) projeção do número de empregos diretos e indiretos a serem gerados; 
      f) projeto de preservação do meio ambiente ou compromisso formal de recuperação dos danos que 

vierem a ser causados quando houver interferência no meio ambiente. 
   II - Pessoa Física: 
      a) certidão negativa judicial e de protesto de títulos da comarca a que pertence o Município em que o 
interessado tiver seu domicílio; 
      b) comprovação, por uma instituição bancária, da capacidade financeira do empreendedor; 
      c) comprovação da capacidade técnica do empreendedor emitida pelo Conselho do Fundo de Turismo 
de Antônio Prado, órgão ligado a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Antônio Prado - 
ACIS; 
      d) projeção do número de empregos diretos e indiretos a serem gerados; 
      e) projeto de preservação do meio ambiente ou compromisso formal de recuperação dos danos que 
vierem a ser causados quando houver interferência no meio ambiente. 
   Parágrafo único. O Município dará preferência, na concessão do benefício, a empreendedores que se 

comprometam a admitir, como empregados, o maior número de pessoas residentes no Município de 
Antônio Prado. 
 
Art. 4º Os benefícios autorizados por esta Lei consistem: 
   I - na prestação de serviços com máquinas, veículos e equipamentos do Município para terraplanagem 

e remoção de terra com subsídio de até 100% (cem porcento); 
   II - na prestação de serviços de máquinas, veículos e equipamentos terceirizados para terraplanagem e 

remoção de terra com subsídio de até 50% (cinquenta porcento); 
   III - no fornecimento de brita produzida por terceiros, subsidiado em até 100% (cem 
porcento). (NR) (redação estabelecida pelo art. 1º da Lei Municipal nº 2.694, de 14.10.2010)  
   § 1º O disposto neste artigo limita-se em 100 (cem) horas de serviços, dentro do período de um ano, 

correspondentes ao somatório de cada uma das máquinas, equipamentos e veículos utilizados, e em 
150m³ de brita a cada projeto. 
   § 2º Caso haja necessidade de mais horas das previstas no parágrafo anterior, o Município deve 

solicitar autorização legislativa, através de Projeto de Lei. 
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Art. 4º (...) 
III - no fornecimento de brita produzida pelo Município subsidiada em até 100% (cem porcento) ou por terceiros 
subsidiado em até 50% (cinquenta porcento). (redação original) 

Art. 5º Os benefícios dispostos no art. 4º desta Lei dependem: 
   I - de requerimento apresentado no setor de controle da concessão dos benefícios; 
   II - de projeto aprovado na Secretaria de Planejamento, permitindo-se projeto apenas com visto e 

respectiva cópia arquivada na mesma Pasta quando for em área rural; 
   III - de cálculo de quantidade de brita feita por engenheiro do Município; 
   IV - da disponibilidade dos instrumentos ofertados e de recursos financeiros do Município. 

 
Art. 6º Caso o empreendedor beneficiado, após seis meses do prazo final para a execução da obra 

prevista no projeto, não encontrar-se em atividade, deverá ressarcir os cofres públicos pelas horas de 
máquinas e equipamentos trabalhados e pela quantidade de brita fornecida, pelos valores de mercado 
praticados na época. 
 
Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei serão atendidas por conta de Dotações 

Orçamentárias próprias, prevista no orçamento. 
 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal, aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e sete. 
 

Marcos Scopel 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 
Em, 26/12/2007. 

 


