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SÚMULA: Institui Programa de Incentivo à
Implantação e Ampliação Comercial e Industrial do
Município e dá outras providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de
Comélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a^eguinte

SANÇAO
nesta data a

plementar o* 17/22.
. 25deabrUde2022.

LEI:

Art. V- Fica instituído, por força desta Lei, o Prograhía Especial de
Incentivo á Implantação e Ampliação Comercial e Industrial do Município de Cornélio
Procópio, que objetiva garantir isenção de tributos municipais, pelo prazo de 10 (dez) anos, às
empresas industriais e comerciais que apresentarem e obtenham aprovação de seus projetos de
investimentos no local, obedecidos os seguintes critérios:

I- A geração de novos empregos diretos, com colaboradores
residentes e domiciliados no Município de Cornélio Procópio, a partir da edição desta lei, na
seguinte proporção:

a) De 50 a 100 empregos - 50% de isenção;
b) De 101 a 150 empregos ~ 75% de isenção;
c) Mais de 150 empregos - 100% de isenção.

II- Rigorosa obediência às normas de proteção ao meio ambiente;
III- A comprovação de regularidade com a Previdência Social;
IV- Regularidade total das edificações.
V- A isenção será concedida a partir da comprovação dos novos

empregos, na proporção acima estabelecida;
§ V: Não serão objeto da isenção autorizada por esta lei os seguintes

tributos:ímposto de Transmissão sobre Bens Imóveis;
a) Impostos de terceiro, de retenção obrigatória pela empresa

tomadora de serviços.
§ 2"- Para os fins desta lei, serão isentos do Imposto Predial e Territorial

Urbano os imóveis locados pela empresa aderida ao Programa referido no art. 1° desta lei,
enquanto durar a locação.

Art. 2° - A obtenção de isenção de tributos dependerá de solicitação do
interessado, que deverá instruir o pedido com os seguintes documentos:

I- requerimento em formulário apropriado;
II- fotocópia autenticada dos atos de conkituição e posteriores

alterações ocorridas na empresa, regularmente registrados na Junta Comercial;
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III- certidões negativas de protestos e de distribuição judicial da
empresa e dos sócios ou diretores, em seus respectivos domicílios, referentes aos últimos cinco
anos;

IV- comprovantes de idoneidade financeira de empresa e de seus sócios
ou diretores, fornecidas por duas ou mais instituições bancárias;

V- prova de viabilidade econômico-financeira do empreendimento,
através de projetos e justificativas;

VI- Apresentação de documentos que demostrem a estimativa dos
impostos federais, estaduais e municipais que resultarão do empreendimento.

§ 1° - A relação de documentos constantes deste artigo poderá sofrer
alterações sempre que necessário, considerando-se, para tal fim, circunstâncias especiais em
razão da natureza da natureza da atividade da empresa requerente.

Art. 3° - O Conselho de Desenvolvimento examinará por ordem
cronológica de entrada todos os pedidos, obedecendo os seguintes critérios:

I - equilíbrio econômico-financeiro do empreendimento;
II - número de empregos e o valor do investimento previsto;
III - previsão das vantagens tributárias, especialmente do ICMS e dos

tributos municipais;
IV - previsão de faturamento mensal;
Parágrafo único - O Conselho de Desenvolvimento Industrial poderá

solicitar dos interessados infonnação ou documentação complementar julgadas indispensáveis
para a avaliação do empreendimento.

Art. 4" - Concluída a análise, num prazo máximo de quinze (15) dias, o
Conselho encaminhará relatório final ao Executivo Municipal, expressando sua opinião sobre o
pedido, recomendando sua aprovação ou não.

Art. 5^ - A fiscalização e controle do cumprimento das condições
estabelecidas nesta Lei serão realizadas de forma periódica pelo Executivo Municipal, através
do Conselho de Desenvolvimento Industrial e do Departamento de Fiscalização do Município-
Setor Tributário.

I- A empresa beneficiada deverá comprovar perante o Conselho
de Desenvolvimento Industrial, trimestralmente, o número de empregados contratados, na forma
estabelecida no art. 1°.

Parágrafo Único - Constatadas violações das condições previstas nesta
lei, será a beneficiária notificada para sua regularização, no prazo razoável de 90 (noventa) dias
e, caso assim não proceda, serão cancelados os benefícios concedidos.

Art. ̂  .Esta Lei entrará em vigor nq^ data de sua publicação,
revogando-se as disposições ̂ m contrariq.

'  ̂ PROMULGAÇÃO
tromulgo nesta data a

Lã^mplementar n* 17112.
C. Pro^pio, 25 de abril de 2022.

refeito

■prefeito
^do Prefeito, 22 díj^o^Binbro de 2021.

r Bernardo
unicípio

Cláudio
Proçyradd^r Gere
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