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PARECER Nº 27/2022 
 
Projeto de Lei nº 020/2022 
Proponente: Poder Executivo 
Ementa: “Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio para pagamento de 
aluguel à indústria instalada no Município e dá outras providências .” 

 
                                  O Projeto de Lei em análise visa autorizar o Poder 
Executivo a conceder auxílio financeiro para pagamento de aluguel à empresa 
DÉDALOS INÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais) mensais, pelo período de 12 meses, a qual encontra-se instalada no 
Município. 
 
                                  No que se refere ao aspecto formal o projeto de lei em 
análise não apresenta nenhum vício, eis que atende aos princípios do processo 
legislativo, cuja iniciativa partiu do Poder Executivo, agente competente para 
deflagrar o processo legislativo acerca da concessão de auxílio financeiro à 
indústrias de acordo com a Lei Municipal nº 579/1998. 
 
   No mérito, não se verifica qualquer óbice legal ou 
constitucional a proposta em análise a qual encontra amparo e fundamento na 
Lei nº 579/1998 que estabelece os critérios para a concessão de auxílios às 
industrias do Município, os quais consistem em ajuda financeira, concessão de 
uso, venda subsidiada ou doação de imóveis, isenção de tributos, restituição de 
parcela do ICMS adicionado, pagamento de aluguel de prédio, luz e água, 
prestação de serviços de terraplanagem, rede de água, rede de energia 
elétrica, fornecimento de brita, transporte de terras e materiais de construção e 
doação de bens e equipamentos.  
 
   Há que se referir que as informações solicitadas por esta 
Comissão ao Poder Executivo foram em parte respondidas, carecendo de 
resposta específica o item “d” do ofício nº 05/2022, razão pela qual restará a 
apreciação do plenário a análise do projeto. 
 
   Do mesmo modo que o art. 5º da Lei nº 579/98, dispõe que 
o Prefeito decidirá sobre o pedido de auxílio à indústria, após a manifestação 
dos órgãos técnicos do município, o Conselho Municipal de Desenvolvimento e 
a Assessoria Jurídica, cujas manifestações em que pese não constituir em 
obrigatoriedade, não acompanham a presente proposta. 
 



   
 Deste modo, considerando as ressalvas acima suscitadas, as 

quais são passíveis de serem complementadas, esta Comissão opina pela 
viabilidade do presente Projeto de Lei, seguindo para a apreciação do Plenário. 
  
                       É o parecer. 
 

Sala das Comissões, em 24 de maio de 2022. 
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