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LEI Nº 3.603/2016 

Cria o Programa de Desenvolvimento 
Econômico de Chopinzinho, implanta 
Distritos Industriais, estabelece incentivos à 
instalação de empresas e dá outras 
providências. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 

LEI: 

TITULO I 

Do Programa de Desenvolvimento Econômico de Chopinzinho - PR 

CAPÍTULO I 

Do Programa de Desenvolvimento 

Art. 1º – Fica criado o Programa de Desenvolvimento Econômico de Chopinzinho, com 
implantação de Distritos Industriais localizados nas áreas descritas no Anexo I desta Lei, 
destinado à instalação de novas indústrias, à transferência, ampliação ou criação de filiais das 
já estabelecidas no território municipal. 

Art. 2º – O Município executará a infraestrutura do Distrito Industrial, que compreenderá além 
de construção de pavilhões e módulos, a abertura de ruas e sua pavimentação, colocação de 
meio-fio, instalação das redes de energia elétrica de alta e baixa tensão, hidráulica, pluvial, 
cloacal, rede tronco de telefonia, gás natural e demais obras e serviços necessários ao seu 
adequado funcionamento, obedecidas as disponibilidades financeiras e as prioridades 
administrativas. 

Parágrafo Único – Terão execução prioritária as obras e infraestrutura básica exigíveis nos 
termos da legislação federal, estadual e municipal aplicável. 

Art. 3º – Nos limites dos recursos alocados no orçamento e das disponibilidades financeiras, o 
Poder Executivo executará a política de incentivos à instalação e fomento de novas indústrias 
no Município, nos termos da presente Lei. 

Art. 4º – A organização e coordenação da utilização, funcionamento e desenvolvimento do 
Distrito Industrial, obedecerão à legislação municipal aplicável e às normas federais e 

1 
 

mailto:prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br


  

Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60         -         e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br 

Fone (46) 3242-8600     -    Rua Miguel Procópio Kurpel 

85560-000             -                 CHOPINZINHO               -                       PARANÁ 

 
estaduais incidentes, cabendo ao Poder Executivo adotar as medidas necessárias à 
consecução dos objetivos expressos nos artigos 1º e 2º desta Lei. 

CAPÍTULO II 

Da Política de Incentivos 

Art. 5º – O Município, nos limites nos recursos disponíveis e em consonância com as diretrizes 
do Governo Municipal, representado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e Tecnologia – SMDE, poderá conceder os seguintes incentivos 
destinados à instalação de novas indústrias, a transferência, ampliação ou criação de filiais das 
já existentes e ao fomento das atividades industriais: 

I – venda subsidiada de lotes industriais dotados de infraestrutura; 

II – concessão de uso de pavilhões industriais construídos pelo Município e dos respectivos 
terrenos, com direito à aquisição pelos concessionários, nos termos desta lei; 

III – concessão de uso de módulos para instalação e funcionamento de micro e pequenas 
indústrias em berçário industrial de propriedade do Município; 

IV – concessão de direito real de uso de imóvel, no prazo de 10 (dez) anos, contados do início 
de seu funcionamento, com cláusula de resolução ou reversão, se a empresa não se instalar 
na forma do projeto aprovado; 

V – locação subsidiada de pavilhões industriais construídos ou adquiridos pelo Município e dos 
respectivos terrenos; 

VI – prestação de serviços de terraplanagem, aterramento, transporte de terra e de materiais 
de construção e similares, serviço de máquinas e equipamentos; 

VII - construção subsidiada de pavilhões industriais em terreno ou área particular, mediante 
garantia de hipoteca, com direito à aquisição pelo devedor hipotecário, nos termos desta lei; 

VIII – colaboração, mediante convênios e termo de cooperação, com órgãos ou instituições 
federais e estaduais e entidades privadas de pesquisa, assessoramento técnico e empresarial; 

IX – colaboração na capacitação de trabalhadores, mediante convênio e termo de cooperação 
com as empresas interessadas e entes públicos ou privados de aprendizagem industrial e 
formação técnica; 

X – colaboração na execução de projetos de proteção ambiental, mediante convênio e termo 
de cooperação de mútua colaboração com órgãos federais e estaduais, empresas e entidades 
ou instituições universitárias; 

XI – assessorar o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, 
planejamento, administração e controle das ações da área de desenvolvimento econômico; 
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XII – a implantação de unidades e atividades de ensino tecnológico e capacitação de recursos 
humanos;  

XIII – apoio na realização de feiras, seminários ou eventos voltados ao estímulo da produção 
industrial de empresas instaladas no município, considerando a previsão orçamentária e o 
interesse público; 

XIV – planejar e articular ações na área de formação, qualificação e desenvolvimento 
profissional. 

Parágrafo Único – Também poderão ser beneficiadas com os incentivos previstos neste 
artigo, empresas prestadoras de serviços que empreguem nas suas atividades-meio, 
processos industriais em geral. 

Art. 6º – A concessão de qualquer dos incentivos previstos no artigo antecedente será 
outorgada mediante processo administrativo, e como condição de validade do ato, deverá ser 
observado: 

I – parecer prévio favorável do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CMDE; 

II – parecer ou laudo técnico da Divisão de Planejamento e Projetos, órgão vinculado à 
Secretaria de Administração do Poder Executivo, quando da instalação de infraestrutura ou 
execução de obras; 

III – parecer jurídico da Procuradoria do Município, quanto as minutas de editais de licitação, 
bem como as dos contratos, termos, acordos, convênios, ajustes, incentivos ou quaisquer 
instrumentos congêneres, quanto à legalidade e regularidade formal do procedimento, que 
decorram das disposições de que trata esta Lei; 

IV – autorização da concessão do incentivo pelo Chefe do Poder Executivo. 

Art. 7° - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CMDE é um órgão consultivo 
do Município, criado para orientar, por meio de pareceres, a aplicação de incentivos 
econômicos, para a política de expansão de empresas industriais, comerciais e prestação de 
serviços visando à geração de mão-de-obra e empregos ou outros interesses econômicos para 
o Município. 

Art. 8° - Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CMDE: 

I – emitir pareceres sempre que acionada pelo Poder Executivo a respeito da implantação, 
ampliação, concessão de incentivos e locação de empreendimentos, ou qualquer incentivo 
previsto nesta Lei; 

II – solicitar quando necessário laudo de avaliação de áreas de terras, com ou sem 
benfeitorias, elaborado por profissional competente devidamente registrado junto ao CREA, a 
serem alienadas ou adquiridas pelo Poder Público; 

III – solicitar quando necessário laudo conclusivo de pertinência ambiental; 
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IV – manifestar-se sobre a viabilidade dos incentivos e seu correspondente custo/benefício 
para a comunidade. 

Art. 9° - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CMDE deverá emitir parecer 
a respeito da proposta de cada novo projeto ou incentivo, observando como requisitos positivos 
de julgamento: 

I – volume financeiro do empreendimento novo ou de sua ampliação; 

II – capacidade de geração de retorno de tributos, seja no valor agregado de ICMS, como no 
ISSQN; 

III – geração de emprego da empresa, número de funcionários no período do benefício e 
percentual de utilização de mão de obra local; 

IV – termo de atividade da empresa no ramo de atividade proposta, seja nos casos de 
instalação ou ampliação de atividades industriais; 

V – prazos de instalação, início das obras de implantação e/ou ampliação da atividade; 

VI – adequação da área concedida ou benefício e sua compatibilidade com o projeto ou 
requerimento apresentado; 

VII – nível de complexidade do impacto ambiental do empreendimento; 

VIII – cronograma das obras e da entrada em atividade da empresa no novo imóvel. 

§ 1º - Após a análise e emissão de parecer favorável pelo CMDE, acerca da aprovação do 
Projeto Negocial ou requerimento de incentivo, o que deverá constar em ata, caso o 
requerimento seja relacionado a instalação de infraestrutura ou execução de obras, deverá ser 
remetido à Divisão de Planejamento e Projetos para análise técnica. 

§ 2º - Após a manifestação da Divisão de Planejamento e Projetos, o processo administrativo 
deverá ser submetido à Procuradoria do Município, para apreciação jurídica de legalidade e 
controle interno do procedimento. 

Seção I 

Da Venda Subsidiada de Lotes ou Áreas Industriais 

 Art. 10º – A venda dos lotes ou áreas do Distrito Industrial terá como valor de referência o 
custo por metro quadrado correspondente ao preço pago pela aquisição do lote, gleba, 
loteamento ou terreno, devidamente atualizado ao momento da alienação, mediante avaliação 
prévia, acrescido das despesas com a execução da infraestrutura, contabilizadas e apuradas 
pelo setor de controle do patrimônio do Município de Chopinzinho. 

Art. 11º – A venda subsidiada dos lotes industriais formalizar-se-á por escritura pública, com as 
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes desta Lei. 
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§1º – Após a seleção das empresas, poderá ser formalizado termo administrativo entre o 
Município e a adjudicatária para regular temporariamente as obrigações decorrentes da 
utilização da área a ser alienada. 

§ 2º – As despesas notariais com escritura e registro serão de responsabilidade dos 
adquirentes. 

Art. 12º – A venda dos lotes industriais ficará condicionada ao cumprimento, pelas adquirentes, 
das seguintes cláusulas e condições: 

I – obrigação de iniciar a construção do prédio industrial no prazo máximo de 1 (um) ano e de 
dar início às atividades produtivas no prazo máximo de 2 (dois) anos, a contar da data da 
escritura e, em sendo o caso, da data do termo administrativo; 

II – obrigação de manter permanentemente a destinação do imóvel no desenvolvimento da 
atividade industrial inicialmente prevista, salvo na hipótese de alteração previamente autorizada 
pelo Poder Público Municipal; 

III – indisponibilidade do bem adquirido para alienação ou oneração pelo prazo de 10 (dez) 
anos, contados da data da escritura, salvo mediante prévia e expressa concordância do Poder 
Público Municipal, com observância obrigatória do trâmite previsto no artigo 6°, e na hipótese 
prevista no inciso II do artigo seguinte; 

IV – indisponibilidade do bem adquirido para arrendamento mercantil ou qualquer outra figura 
jurídica que importe sua transferência a terceiros, salvo quando expressa e previamente 
autorizado pelo Poder Público Municipal, com observância obrigatória do trâmite previsto no 
artigo 6°. 

Art. 13º – A escritura pública de venda e compra conterá, obrigatoriamente, cláusula resolutória 
do contrato e do domínio do imóvel, caso haja descumprimento pela adquirente de qualquer 
das condições estabelecidas no artigo antecedente, devendo conter, ainda, as seguintes 
condições: 

I – resolubilidade da venda com reaquisição do bem pelo Município, acrescido das benfeitorias, 
na hipótese de extinção da empresa ou sociedade ou, ainda, de cessação definitiva das 
atividades industriais instaladas; 

II – possibilidade de oneração, hipotecária ou outra, do imóvel adquirido, em garantia de 
financiamento para edificação ou instalação do estabelecimento industrial, vinculando-se o 
credor à manutenção da destinação do imóvel, sob pena de incidência da cláusula resolutória. 

§ 1º – No caso de resolução da venda com reincorporação do imóvel ao patrimônio municipal, 
nas hipóteses previstas nos artigos 12° e 13°, a empresa inadimplente não terá direito a 
qualquer indenização das construções e benfeitorias realizadas, cabendo-lhe apenas a 
devolução dos valores pagos na aquisição do imóvel, com apuração através de processo 
administrativo a ser instaurado para esta finalidade, garantida a atualização monetária dos 
valores, através da Taxa Referencial (TR), considerando o período de vigência contratual, de 
acordo com os seguintes critérios: 
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TABELA PROGRESSIVA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES 
FAIXA DE 

ENQUADRAMENTO 
VALOR A 

DEVOLVER 
QUANTIDADE 
DE PARCELAS 

1 ATÉ R$ 20.000,00 48 

2 DE R$ 20.000,01 A 
R$ 40.000,00 72 

3 DE R$ 40.000,01 A 
R$ 60.000,00 96 

4 DE R$ 60.000,01 A 
R$ 80.000,00 108 

5 ACIMA DE R$ 
80.000,00 120 

 

§ 2º – No caso de alienação do imóvel a terceira pessoa ou de sucessão comercial, os 
sucessores ficarão sujeitos às condições previstas neste artigo e 12º desta lei. 

Art. 14° – A venda dos lotes ou áreas industriais poderá ser à vista ou a prazo. 

§ 1º – No caso de pagamento à vista, no ato da assinatura da escritura de venda e compra, 
será concedido desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor do lote ou área, de forma 
cumulada com o subsídio de que trata o artigo 24º desta lei, atendidos os requisitos. 

§ 2º – No caso de venda a prazo, a entrada corresponderá, no mínimo, ao percentual de 10% 
(dez por cento) do valor do lote ou área, podendo o saldo ser parcelado em até 180 (cento e 
oitenta) parcelas fixas com correção anual através do IGP-M acumulado dos últimos doze 
meses, sendo responsabilidade da Secretaria de Finanças a emissão de boleto bancário. 

§ 3º – No caso de venda a prazo, constará da escritura a forma de garantia do pagamento, que 
poderá ser caução em dinheiro, fiança, aval, hipoteca, propriedade fiduciária de móveis e 
imóveis, propriedade fiduciária de veículos, maquinas e equipamentos, entre outras que o 
Poder Executivo Municipal entender adequadas ao cumprimento do ajuste. 

§ 4º – Eventual registro, averbação, gravame e demais formalidades exigidas para a 
formalização das garantias prestadas, bem como custas com taxas, emolumentos ou encargos 
legais, ficará sob responsabilidade do Município. 

§ 5º – Realizado o pagamento de todas as parcelas ou o pagamento à vista e a adjudicatária 
não possuindo qualquer débito junto ao Município, o Poder Executivo autorizará a liberação 
das garantias prestadas. 

Subseção I 
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Da Inadimplência 

Art. 15° – Adjudicado o imóvel e ocorrendo o inadimplemento do adjudicatário pelo período de 
5 (cinco) meses consecutivos ou alternados, a empresa será notificada pela Secretaria de 
Finanças, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, compareça a Prefeitura e regularize a situação 
pendente ou pague o saldo devedor restante atualizado, acrescido de correção monetária, sem 
a incidência de custas e honorários advocatícios, ou, ainda, devolva, no prazo de 30 (trinta) 
dias, o lote ou área objeto do contrato. 

§1° - Ocorrendo a devolução amigável conforme descrito no caput, aplica-se as disposições do 
§ 1º do artigo 13° quanto a devolução dos valores pagos na aquisição do imóvel. 

§2° - Ocorrendo à hipótese de inadimplência prevista no caput, bem como não efetuado o 
pagamento das parcelas em atraso ou do saldo devedor atualizado ou, ainda, não ocorrendo a 
devolução amigável do bem, considerará configurado o esbulho, podendo se valer o Município 
da ação de reintegração de posse, bem como executar o saldo devedor, em ação autônoma, 
acrescido de correção monetária, juros legais, multa de 2% sobre o valor do débito, custas e 
honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, podendo se 
valer das garantias fixadas, bem como do contrato como título executivo extrajudicial. 

§3° - Na hipótese de inadimplência prevista no parágrafo anterior, fica autorizado o Poder 
Executivo Municipal a imediata inscrição, como Dívida Ativa, dos débitos constituídos com 
todos os acréscimos previstos, para subsequente cobrança por ação executiva, se não forem 
pagos nos prazos estabelecidos. 

§4° - Do valor total do débito a ser inscrito em Dívida Ativa, deverá ser descontado os valores 
pagos pela empresa, durante o período de vigência contratual, utilizando-se do método de 
compensação, devidamente apurado através de processo administrativo, com garantia de 
contraditório e ampla defesa. 

Subseção II 

Do Chamamento Público 

Art. 16° – A venda dos lotes ou áreas industriais será procedida mediante processo seletivo 
com chamamento público, que compreenderá as fases de inscrição, habilitação e classificação, 
a iniciar-se com a publicação de edital, nele constando às normas relativas às condições de 
participação dos interessados, às exigências para habilitação, a relação dos lotes oferecidos e 
seu valor, a área máxima para cada empresa, os critérios de seleção dos inscritos habilitados, 
as condições da venda e demais normas pertinentes. 

Parágrafo Único – O edital será publicado na íntegra no Diário Oficial do Município, quadro de 
avisos da Prefeitura e, em súmula, em jornal de grande circulação no Estado e em jornal de 
circulação local de abrangência regional. 

Art. 17° – A inscrição dos interessados será formalizada através de preenchimento de ficha de 
inscrição no prazo definido no edital, com todos os dados necessários à seleção, além da 
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apresentação dos documentos exigidos no instrumento convocatório, dentre os quais, 
necessariamente: 

I – registro comercial, em se tratando de empresário; 

II – ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, devidamente registrados, em 
se tratando de sociedades comerciais, acompanhados, no caso de sociedade por ações, de 
documento de eleição de seus administradores; 

III – balanço do último exercício exigível nos termos da legislação federal, no caso de 
empresas em funcionamento; 

IV – relatório ou memorial identificando e descrevendo o empreendimento a ser implantado no 
imóvel pretendido, conforme modelo expedido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e Tecnologia – SMDE; 

V – indicação da área necessária ao empreendimento a que a empresa se propõe, no caso de 
oferta pelo Município de vários lotes industriais. 

Art. 18° – A habilitação das empresas inscritas resultará do atendimento dos pré-requisitos 
exigidos no edital e da apresentação da documentação solicitada, nos termos do artigo 
anterior, constituindo-se em pré-condição para participar da fase de classificação. 

Art. 19° – A habilitação, inabilitação e autorização de instalação das empresas interessadas 
serão publicadas através de aviso, na forma prevista no parágrafo único do artigo 16 desta Lei, 
assegurada às interessadas a apresentação de recurso, na forma e prazos previstos no artigo 
109 da Lei nº. 8.666/1993. 

Art. 20° – A venda subsidiada não exclui a beneficiária dos demais incentivos previstos no 
artigo 5º, exceto aquele de que trata o inciso II, salvo quando se tratar de ampliação ou criação 
de filiais de empresas já instaladas no Distrito Industrial. 

Art. 21° – A mesma empresa poderá participar de mais de um processo seletivo realizado 
simultaneamente, não podendo, entretanto, ser beneficiada com mais de um terreno industrial, 
salvo nas hipóteses previstas em lei específica. 

Art. 22° – A adjudicação do lote ou área às empresas classificadas, na hipótese de serem 
oferecidos vários lotes no processo seletivo, será procedida mediante sorteio. 

Art. 23° – Fica desde já o Prefeito Municipal autorizado a proceder à venda dos lotes ou área 
do Distrito Industrial nos termos desta lei. 

Parágrafo Único. O Prefeito Municipal submeterá à Câmara de Vereadores, caso a caso, a 
venda de lotes ou áreas industriais em condições diversas das estabelecidas nesta lei. 

Subseção III 

Do Subsídio à Aquisição 
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Art. 24° – Para os fins do artigo 10º, o subsídio à aquisição será determinado em processo 
administrativo específico, nos termos do artigo 6°, mediante requerimento do interessado junto 
à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia – SMDE, 
instruindo-se o procedimento com todos os documentos indispensáveis à comprovação da 
mão-de-obra empregada. 

§ 1º – O subsídio de que trata o caput será concedido em forma de desconto sobre o valor total 
do lote ou área industrial adjudicado, em procedimento administrativo específico posterior à 
adjudicação e após início das atividades produtivas, observado os seguintes critérios: 

I – instalação ou ampliação de empresa industrial, comercial, agroindustrial, prestadora de 
serviço, centro tecnológico ou cientifico, que empregue mão-de-obra local: 4% (quatro por 
cento) de desconto por mão-de-obra local empregada; 

II – instalação ou ampliação de empresa industrial, comercial, agroindustrial, prestadora de 
serviço, centro tecnológico ou cientifico, que empregue mão-de-obra: 1% (um por cento) de 
desconto por mão-de-obra empregada. 

§ 2º – Os subsídios previstos no parágrafo anterior não poderão ultrapassar o limite de 40% 
(quarenta por cento). 

§ 3º – Se a beneficiada pelo subsídio de que trata o § 1º vier a realizar novas contratações de 
mão-de-obra no decorrer do parcelamento, desde que em número superior ao inicialmente 
fixado ou previsto em seu quadro de funcionários, poderá ser concedido novos descontos, de 
forma de créditos acumulados, procedendo-se o abatimento de valores ao final de 12 (doze) 
meses, com respectiva emissão de boletos bancários atualizados, observando-se o limite 
previsto no parágrafo anterior. 

§ 4º – A concessão de novos subsídios de que trata o parágrafo anterior será requerida pelo 
interessado, de acordo com o trâmite previsto no artigo 6º, instruindo-se o procedimento com 
todos os documentos indispensáveis à comprovação da mão-de-obra empregada. 

§ 5º – Havendo a diminuição da mão-de-obra empregada, a autoridade responsável pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia – SMDE deverá 
instaurar processo administrativo para revisão, suspensão ou cancelamento dos subsídios 
concedidos, conforme artigo 6º, sob pena de responsabilidade solidária. 

Seção II 

Da Concessão de Direito Real de Uso de Terreno e Pavilhões Industriais e da Concessão 
de Uso de Módulos do Berçário Industrial 

 Art. 25° – O Município, dentro de suas disponibilidades financeiras e atendidas as prioridades 
da administração, poderá construir pavilhões industriais para concessão de direito de uso, 
objetivando a instalação de novas indústrias, ou ampliação e criação de filiais das já existentes, 
bem como da concessão de uso de terreno do Distrito Industrial. 
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Art. 26° – O contrato de concessão do direito de uso será formalizado com cláusula resolutória, 
assegurado ao concessionário o direito de aquisição definitiva nos termos desta Lei. 

Art. 27° – A outorga da concessão de direito de uso será precedida de licitação, na modalidade 
de concorrência, nos termos da Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 8.883/94. 

Parágrafo Único – Em função das características físicas do pavilhão industrial e da sua 
localização, poderá o edital da licitação respectiva relacionar as atividades industriais excluídas 
da concessão de uso a ser licitada. 

Art. 28° – A outorga da concessão de direito real de uso dos pavilhões ou terrenos, nos termos 
dos artigos precedentes, sujeita-se as disposições do artigo 6° desta lei. 

Art. 29° – A concessão de direito de uso será formalizada por contrato administrativo, 
subordinada às seguintes cláusulas e condições: 

I – remuneração mensal ou isenção de cobrança, quando for o caso, pelo uso do imóvel; 

II – vinculação da concessão à finalidade de exploração de atividade industrial, consoante o 
interesse manifestado pelo concessionário e de conformidade com o seu objeto social, 
ressalvadas as hipóteses de alteração previamente autorizadas pelo Poder Executivo 
Municipal; 

III – prazo máximo de 6 (seis) meses para início das atividades produtivas, a contar da data de 
assinatura do contrato de concessão, no caso de concessão de uso de pavilhões e de 01 ano 
para a concessão de uso de terreno industrial. 

Art. 30° – No caso de descumprimento de qualquer das condições estabelecidas no artigo 
antecedente, resolver-se-á a concessão de direito de uso, perdendo o concessionário as 
benfeitorias e valores de qualquer natureza que tenha realizado ou despendido com o imóvel. 

§ 1º – Somente acarretará a resolução da concessão no caso do inciso I do artigo antecedente, 
o inadimplemento do concessionário pelo período de 5 (cinco) meses consecutivos ou 
alternados. 

§ 2°. Na hipótese de inadimplência, aplicam-se as regras executivas de cobrança compatíveis 
do artigo 15°. 

§ 3º – O prazo de que trata o inciso III, do artigo antecedente poderá ser prorrogado pelo 
Prefeito Municipal na hipótese de força maior ou outro motivo relevante e plenamente 
justificado. 

Art. 31° – Resolver-se-á a concessão, além das causas previstas na presente lei, na hipótese 
de extinção da empresa ou sociedade ou cessação definitiva das atividades instaladas, 
perdendo o concessionário, as benfeitorias e valores de qualquer natureza que tiver realizado 
no imóvel. 
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Art. 32° – O direito de uso poderá ser cedido por ato negocial, sucessão comercial ou 
sucessão legítima e testamentária, mantida a destinação industrial e os encargos incidentes. 

Art. 33° – O direito de uso não poderá sofrer oneração, em garantia de financiamento para 
instalação da indústria e suas ampliações. 

Art. 34° – As importâncias pagas a título de ocupação durante o prazo da concessão, serão 
consideradas amortizações e, ao atingirem o valor do custo da aquisição do imóvel, acrescido 
das despesas de infraestrutura e de construção do pavilhão, ensejarão, desde que cumpridas 
todas as obrigações do contrato, a outorga da escritura definitiva de propriedade à 
concessionária ou a seus sucessores, mediante requerimento do interessado. 

§ 1º – Para os efeitos deste artigo, o custo da aquisição do imóvel, das despesas de 
infraestrutura e de construção do pavilhão serão apurados pelo setor municipal competente, 
que deverá constar do edital de licitação e no contrato de concessão. 

§ 2º – O valor da remuneração mensal ajustada em decorrência do processo licitatório será 
reajustado anualmente, aplicando-se a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-
M), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro que vier a substituir, ficando a critério do 
Município, facultado utilizar índice de Unidade Fiscal do Município (UFM), considerando-se a 
data da assinatura do contrato e a última correção aplicada. 

§ 3º – A remuneração mensal pelo uso do imóvel poderá ser de valor superior ao inicialmente 
contratado, quando houver manifesto e expresso interesse do concessionário. 

Art. 35° – No caso de exercício pelo concessionário da faculdade prevista no § 3º do artigo 
anterior, a outorga da escritura definitiva de propriedade somente ocorrerá ao final do prazo de 
concessão, sujeito o concessionário aos demais encargos e condições do contrato, sob pena 
de sua resolução, independentemente de ter amortizado o custo do imóvel objeto da 
concessão. 

Art. 36° – O prazo do contrato de concessão de direito de uso será estabelecido em função do 
valor da remuneração mensal ofertada na licitação respectiva e do tempo necessário à 
amortização dos custos imputados nos termos do art. 37, não podendo ser inferior a dez (10) 
anos. 

Art. 37° – As despesas do registro do contrato de concessão e da escritura de transferência de 
domínio do imóvel serão suportadas pelo concessionário. 

Art. 38° – Desde a assinatura do contrato de concessão de direito de uso, o concessionário 
fruirá do imóvel para os fins estabelecidos e responderá por todos os encargos civis e 
tributários que venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas. 

Parágrafo Único – O concessionário ficará obrigado pela conservação e manutenção do 
imóvel e de suas benfeitorias, mantendo, ainda, seguro de risco de incêndio. 

Art. 39° – A concessão de direito de uso poderá ser outorgada cumulativamente com os 
demais incentivos previstos nesta lei, exceto com aqueles de que tratam os incisos, I e IV do 
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artigo 5º, salvo em se tratando de ampliação ou criação de filial de indústria já instalada no 
Distrito Industrial. 

Art. 40° – Não poderá ser beneficiada por nova concessão de direito real de uso, empresa já 
detentora da mesma concessão, salvo se o contrário estabelecer lei específica. 

Art. 41° – O Município, dentro das suas possibilidades financeiras e observadas as prioridades 
da administração, poderá construir, no Distrito Industrial Berçário Industrial a ser dividido em 
módulos que serão objeto de concessão de uso para instalação temporária de micro e 
pequenas empresas. 

Art. 42° – A instituição do Berçário Industrial, bem como a forma e critérios para a concessão 
do uso dos seus módulos e demais normas pertinentes, serão objeto de Decreto específico. 

Seção III 

Dos serviços de Terraplanagem e Similares 

Art. 43° – Os serviços de terraplanagem, aterramento, transporte de terra e materiais de 
construção e similares, serviço de máquinas e equipamentos, ou qualquer serviço que utilize 
de máquinas e equipamentos do patrimônio público, necessários à instalação da indústria, 
suas ampliações e benfeitorias, poderão ser prestados pelo Município ao particular, obedecidas 
às disponibilidades financeiras e as prioridades administrativas, atendido os requisitos 
necessários, e sempre de forma tarifada, de acordo com as quantidades e valores fixados em 
Decreto específico, sendo limitado a: 

I - até 50 (cinquenta) horas/máquina por empresa beneficiada, renovado o incentivo 
anualmente, quando tratar-se de utilização de máquinas e equipamentos; 

II - até 250mt³ (duzentos e cinquenta metros cúbicos) para transporte de terra, por empresa 
beneficiada, renovado o incentivo anualmente; 

III - até 250mt³ (duzentos e cinquenta metros cúbicos) para revestimento primário, por empresa 
beneficiada, renovado o incentivo anualmente. 

§ 1º – Em nenhuma hipótese haverá prestação gratuita dos serviços previstos no caput, 
podendo o município subsidiar até 50% (cinquenta por cento) do custo efetivo total previsto 
para o respectivo incentivo, sob pena de apuração de perdas e danos e responsabilidade do 
agente público e do particular. 

§ 2º – As receitas resultantes da execução dos serviços previstos no caput serão 
obrigatoriamente destinadas ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico – FMDE. 

Art. 44° – A empresa que pretender se habilitar aos incentivos previstos no caput, deverá 
protocolar requerimento fornecido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Inovação e Tecnologia – SMDE, instruído com os seguintes documentos: 
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I - ofício descrevendo os incentivos pretendidos e histórico da empresa, devendo manifestar 
expressamente quais serviços de que necessita, os benefícios para a empresa e ao Município, 
com descrição de maquinas e equipamentos a serem utilizados, e a estimativa de quantidade 
de horas/maquina necessárias a realização das obras; 

II - cópia do ato ou contrato de constituição da empresa e suas alterações, devidamente 
registrados na Junta Comercial do Estado; 

III – prova dos registros ou inscrições no cadastro fiscal do Ministério da Fazenda, Secretariada 
Fazenda Estadual e do Município de sua sede; 

IV – prova de regularidade, em se tratando de empresa já em atividade, quanto a: 

a) tributos e contribuições federais; 

b) tributos estaduais; 

c) tributos do Município de Chopinzinho ou do Município de sua sede; 

d) contribuições previdenciárias; 

e) FGTS; 

f) alvará de localização, sanitário e ambiental. 

§ 1°. Devidamente autuado os documentos, o processo será submetido a apreciação do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CMDE para deliberações. 

§ 2°. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CMDE deverá emitir parecer a 
respeito do requerimento do incentivo, descrevendo e fixando quais os serviços serão 
prestados ao particular, especificando o subsídio a ser aplicado nos termos do § 1º do artigo 
43, com descritivo pormenorizado das maquinas, equipamentos e quantidade de horas 
necessárias a realização da obra ou dos serviços, com observância aos preceitos do artigo 8° e 
9° desta lei. 

§ 3°. Compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia 
– SMDE elaborar planilha de cálculo detalhada das despesas e receitas relacionadas à 
concessão dos incentivos de que trata o caput, bem como providenciar a emissão das guias de 
recolhimento dos valores aos cofres municipais. 

§ 4°. Recolhido os valores pelo requerente, o processo administrativo deverá ser submetido à 
Procuradoria do Município, para apreciação jurídica de legalidade e controle interno do 
procedimento, com posterior remessa dos autos ao Chefe do Poder Executivo para 
autorização. 

§ 5°. Autorizado a concessão dos incentivos previsto no caput, a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia – SMDE expedirá Guia de Execução de 
Serviço à Secretaria de Viação e Serviços Urbanos, descrevendo detalhadamente quais os 
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serviços serão prestados ao particular, com descritivo pormenorizado das maquinas, 
equipamentos e quantidade de horas necessárias a realização da obra ou dos serviços. 

§ 6°. Os servidores públicos da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos que terão a 
incumbência de executar os serviços previstos nesta Seção, deverão acompanhar em seu 
poder a Guia de Execução de Serviço, para fins de fiscalização e controle, sob pena de 
apuração de responsabilidade. 

Seção IV 

Locação Subsidiada de Pavilhões Industriais e dos respectivos terrenos 

Art. 45° – A locação subsidiada de pavilhões industriais construídos ou adquiridos pelo 
Município e dos respectivos terrenos ao particular, será limitada à 24 (vinte e quatro) meses, 
quando se destinar a novas indústrias, micros e de pequeno porte que vierem a se instalar no 
Município e as já instaladas que queiram ampliar suas atividades em outro local. 

§ 1°.  A locação subsidiada de que trata o caput deste artigo será precedida de licitação, na 
modalidade de concorrência, do tipo maior lance ou oferta nos termos da Lei nº. 8.666/1993. 

§ 2°.  Em função das características físicas do pavilhão industrial e da sua localização, poderá 
o edital da licitação respectiva relacionar as atividades industriais excluídas da locação 
subsidiada a ser licitada. 

Art. 46° – A locação subsidiada de pavilhões industriais construídos ou adquiridos pelo 
Município e dos respectivos terrenos ao particular, sujeita-se as disposições do artigo 6° desta 
lei. 

Art. 47° – A locação subsidiada será formalizada por contrato administrativo, subordinada às 
seguintes cláusulas e condições: 

I – remuneração mensal pelo uso do imóvel; 

II – vinculação da locação à finalidade de exploração de atividade industrial, consoante o 
interesse manifestado pelo locatário e de conformidade com o seu objeto social, ressalvadas 
as hipóteses de alteração previamente autorizadas pelo Poder Executivo Municipal; 

III – prazo máximo de 6 (seis) meses para início das atividades produtivas, a contar da data de 
assinatura do contrato de locação. 

Art. 48° – No caso de descumprimento de qualquer das condições estabelecidas no artigo 
antecedente, resolver-se-á a locação, sem qualquer indenização ou restituição de valores ao 
locatário. 

§ 1º – Somente acarretará a resolução da locação no caso do inciso I do artigo antecedente, o 
inadimplemento do locatário pelo período de 3 (três) meses consecutivos ou alternados. 
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§ 2°. Na hipótese de inadimplência, aplicam-se as regras executivas de cobrança compatíveis 
do artigo 15. 

§ 3º – O prazo de que trata o inciso III, do artigo antecedente poderá ser prorrogado pelo 
Prefeito Municipal na hipótese de força maior ou outro motivo relevante e plenamente 
justificado. 

Art. 49° – Resolver-se-á a locação, além das causas previstas na presente lei, na hipótese de 
extinção da empresa ou sociedade ou cessação definitiva das atividades instaladas, sem 
qualquer indenização ou restituição de valores ao locatário. 

Art. 50° – O direito de uso poderá ser cedido por ato negocial, sucessão comercial ou 
sucessão legítima e testamentária, mantida a destinação industrial e os encargos incidentes. 

Parágrafo Único – O direito de uso não poderá sofrer oneração, em garantia de financiamento 
para instalação da indústria e suas ampliações. 

Art. 51° - O valor da remuneração mensal ajustada em decorrência do processo licitatório será 
reajustado anualmente, aplicando-se a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-
M), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro que vier a substituir, ficando a critério do 
Município, facultado utilizar índice de Unidade Fiscal do Município (UFM), considerando-se a 
data da assinatura do contrato e a última correção aplicada. 

Art. 52° – As despesas do registro do contrato de locação serão suportadas pelo locatário. 

Art. 53° – Desde a assinatura do contrato de locação, o locatário fruirá do imóvel para os fins 
estabelecidos e responderá por todos os encargos civis e tributários que venham a incidir sobre 
o imóvel e suas rendas. 

Parágrafo Único – O locatário ficará obrigado pela conservação e manutenção do imóvel e de 
suas benfeitorias, mantendo, ainda, seguro de risco de incêndio. 

Art. 54° – A locação subsidiada poderá ser outorgada cumulativamente com os demais 
incentivos previstos nesta lei. 

Art. 55° – Não poderá ser beneficiada por nova locação, empresa já detentora do mesmo 
benefício, salvo se o contrário estabelecer lei específica. 

Art. 56° – Fica desde já o Prefeito Municipal autorizado a proceder à locação subsidiada de 
pavilhões industriais construídos ou adquiridos pelo Município e dos respectivos terrenos ao 
particular, nos termos desta lei. 

Parágrafo Único. O Prefeito Municipal submeterá à Câmara de Vereadores, caso a caso, a 
locação de bens imóveis ou áreas industriais em condições diversas das estabelecidas nesta 
lei. 

Subseção I 
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Do Subsídio à Locação 

Art. 57° – Para os fins do artigo 45, o subsídio à locação será determinado em processo 
administrativo específico, nos termos do artigo 6°, mediante requerimento do interessado junto 
à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia – SMDE, 
instruindo-se o procedimento com todos os documentos indispensáveis à comprovação da 
mão-de-obra empregada. 

§ 1º – O subsídio de que trata o caput será concedido em forma de desconto sobre o valor total 
da remuneração mensal pelo uso do imóvel, em procedimento administrativo específico 
posterior à adjudicação e após início das atividades produtivas, observado os seguintes 
critérios: 

I – instalação ou ampliação de empresa industrial, comercial, agroindustrial, prestadora de 
serviço, centro tecnológico ou cientifico, que empregue mão-de-obra local: 4% (quatro por 
cento) de desconto por mão-de-obra local empregada; 

II – instalação ou ampliação de empresa industrial, comercial, agroindustrial, prestadora de 
serviço, centro tecnológico ou cientifico, que empregue mão-de-obra: 2% (dois por cento) de 
desconto por mão-de-obra empregada. 

§ 2º – Os subsídios previstos no parágrafo anterior não poderão ultrapassar o limite de 40% 
(quarenta por cento). 

§ 3º – Se a beneficiada pelo subsídio de que trata o § 1º vier a realizar novas contratações de 
mão-de-obra no decorrer do período de locação, desde que em número superior ao 
inicialmente fixado ou previsto em seu quadro de funcionários, poderá ser concedido novos 
descontos, de forma de créditos acumulados, procedendo-se o abatimento de valores ao final 
de 12 (doze) meses, com respectiva emissão de boletos bancários atualizados, observando-se 
o limite previsto no parágrafo anterior. 

§ 4º – A concessão de novos subsídios de que trata o parágrafo anterior será requerida pelo 
interessado, de acordo com o trâmite previsto no artigo 6º, instruindo-se o procedimento com 
todos os documentos indispensáveis à comprovação da mão-de-obra empregada. 

§ 5º – Havendo a diminuição da mão-de-obra empregada, a autoridade responsável pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia – SMDE deverá 
instaurar processo administrativo para revisão, suspensão ou cancelamento dos subsídios 
concedidos, conforme artigo 6º, sob pena de responsabilidade solidária. 

Seção V 

Da Construção de Pavilhões em Terreno ou Área Particular 

Art. 58° - O Município poderá realizar a construção subsidiada, total ou parcial, de pavilhões 
industriais em terreno ou área particular, mediante hipoteca de primeiro grau do terreno ou 
área, com direito à aquisição do pavilhão pelo devedor hipotecário, nos termos desta lei, 
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obedecidas às disponibilidades financeiras e as prioridades administrativas e atendido os 
requisitos necessários. 

Art. 59° – A construção subsidiada, total ou parcial, de pavilhões industriais em terreno ou área 
particular será procedida mediante processo seletivo com chamamento público, que 
compreenderá as fases de inscrição, habilitação e classificação, a iniciar-se com a publicação 
de edital, nele constando às normas relativas às condições de participação dos interessados, 
às exigências para habilitação, a relação de  pavilhões industriais oferecidos e seu valor, a área 
máxima de construção, os critérios de seleção dos inscritos habilitados, as condições de 
pagamento e demais normas pertinentes. 

Parágrafo Único – O edital será publicado na íntegra no Diário Oficial do Município, quadro de 
avisos da Prefeitura e, em súmula, em jornal de grande circulação no Estado e em jornal de 
circulação local de abrangência regional. 

Art. 60° – A inscrição dos interessados será formalizada através de preenchimento de ficha de 
inscrição no prazo definido no edital, com todos os dados necessários à seleção, além da 
apresentação dos documentos exigidos no instrumento convocatório, dentre os quais, 
necessariamente: 

I – registro comercial, em se tratando de empresário; 

II – ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, devidamente registrados, em 
se tratando de sociedades comerciais, acompanhados, no caso de sociedade por ações, de 
documento de eleição de seus administradores; 

III – balanço do último exercício exigível nos termos da legislação federal, no caso de 
empresas em funcionamento; 

IV – relatório ou memorial identificando e descrevendo o empreendimento a ser implantado no 
imóvel pretendido, conforme modelo expedido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e Tecnologia – SMDE; 

V – indicação da área necessária ao empreendimento a que a empresa se propõe, no caso de 
oferta pelo Município de vários pavilhões industriais. 

Art. 61° – A habilitação das empresas inscritas resultará do atendimento dos pré-requisitos 
exigidos no edital e da apresentação da documentação solicitada, nos termos do artigo 
anterior, constituindo-se em pré-condição para participar da fase de classificação. 

Art. 62° – A habilitação, inabilitação e autorização de instalação das empresas interessadas 
serão publicadas através de aviso, na forma prevista no parágrafo único do artigo 59 desta Lei, 
assegurada às interessadas a apresentação de recurso, na forma e prazos previstos no artigo 
109 da Lei nº. 8.666/1993. 

Art. 63° – A construção subsidiada não exclui a beneficiária dos demais incentivos previstos no 
artigo 5º, desta lei. 
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Art. 64° – A mesma empresa poderá participar de mais de um processo seletivo realizado 
simultaneamente, não podendo, entretanto, ser beneficiada com mais de uma construção 
subsidiada, salvo nas hipóteses previstas em lei específica. 

Art. 65° – A concessão de direito de uso do pavilhão industrial construído será formalizada por 
contrato administrativo, sob regime jurídico de direito público, subordinada às seguintes 
cláusulas e condições: 

I – remuneração mensal pelo uso do imóvel; 

II – vinculação da construção subsidiada e concessão à finalidade de exploração de atividade 
industrial, consoante o interesse manifestado pelo concessionário e de conformidade com o 
seu objeto social, ressalvadas as hipóteses de alteração previamente autorizadas pelo Poder 
Executivo Municipal; 

III – prazo máximo de 6 (seis) meses para início das atividades produtivas, a contar da data de 
assinatura do termo de recebimento do pavilhão industrial construído. 

Art. 66° – No caso de descumprimento de qualquer das condições estabelecidas no artigo 
antecedente, resolver-se-á o contrato e concessão de direito de uso, perdendo o 
concessionário as benfeitorias e valores de qualquer natureza que tenha realizado ou 
despendido com o imóvel, sem prejuízo da cobrança do saldo devedor referente à construção 
de infraestrutura e do pavilhão industrial nos termos do artigo 15. 

§ 1º – Somente acarretará a resolução da concessão no caso do inciso I do artigo antecedente, 
o inadimplemento do concessionário pelo período de 5 (cinco) meses consecutivos ou 
alternados. 

§ 2º – O prazo de que trata o inciso III, do artigo antecedente poderá ser prorrogado pelo 
Prefeito Municipal na hipótese de força maior ou outro motivo relevante e plenamente 
justificado 

§ 3º – Na hipótese de inadimplência, aplicam-se as regras executivas de cobrança compatíveis 
do artigo 15. 

Art. 67° – Resolver-se-á a concessão, além das causas previstas na presente lei, na hipótese 
de extinção da empresa ou sociedade ou cessação definitiva das atividades instaladas, 
perdendo o concessionário, as benfeitorias e valores de qualquer natureza que tenha realizado 
ou despendido com o imóvel. 

 Art. 68° – O direito de uso poderá ser cedido por ato negocial, sucessão comercial ou 
sucessão legítima e testamentária, mantida a destinação industrial e os encargos incidentes. 

Art. 69° – O terreno ou área bem como o pavilhão industrial construído com recursos públicos 
não poderão sofrer oneração, em garantia de financiamento para instalação da indústria e suas 
ampliações. 
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Art. 70° – O prazo do contrato de concessão de direito de uso será estabelecido em função do 
valor da remuneração mensal ofertada na licitação respectiva e do tempo necessário à 
amortização dos custos imputados nos termos do artigo 71, não podendo ser inferior a 5 
(cinco) anos. 

Art. 71° – As despesas do registro do contrato de concessão e da escritura de transferência de 
domínio do imóvel serão suportadas pelo concessionário. 

Art. 72° – Desde a assinatura do contrato de concessão de direito de uso, o concessionário 
fruirá do imóvel para os fins estabelecidos e responderá por todos os encargos civis e 
tributários que venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas. 

Parágrafo Único – O concessionário ficará obrigado pela conservação e manutenção do 
imóvel e de suas benfeitorias, mantendo, ainda, seguro de risco de incêndio. 

Art. 73° – As importâncias pagas a título de ocupação durante o prazo da concessão de uso do 
pavilhão industrial construído, serão consideradas amortizações e, ao atingirem o valor do 
custo da construção do pavilhão, acrescido das despesas de infraestrutura, ensejarão, desde 
que cumpridas todas as obrigações do contrato, o distrate da hipoteca dada em garantia e 
liberação dos demais encargos contratuais, mediante requerimento do interessado. 

§ 1º – Para os efeitos deste artigo, o custo da construção do pavilhão e das despesas de 
infraestrutura serão apurados pelo setor municipal competente, que deverá constar do edital de 
licitação e no contrato de concessão de uso. 

§ 2º – O valor da remuneração mensal ajustada em decorrência do processo licitatório será 
reajustado anualmente, aplicando-se a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-
M), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro que vier a substituir, ficando a critério do 
Município, facultado utilizar índice de Unidade Fiscal do Município (UFM), considerando-se a 
data da assinatura do contrato e a última correção aplicada. 

§ 3º – A remuneração mensal pelo uso do imóvel poderá ser de valor superior ao inicialmente 
contratado, quando houver manifesto e expresso interesse do concessionário. 

Art. 74° – No caso de exercício pelo concessionário da faculdade prevista no § 3º do artigo 
anterior, o distrate da hipoteca dada em garantia e demais encargos contratuais ocorrerá ao 
final do prazo de concessão, sujeito o concessionário aos demais encargos e condições do 
contrato, sob pena de sua resolução, independentemente de ter amortizado o custo do 
pavilhão industrial objeto da concessão. 

Art. 75° – Para obter o incentivo da construção subsidiada, o interessado obrigatoriamente 
deverá comprovar a propriedade do terreno ou área onde possui interesse na construção, com 
o respectivo título e registro do bem no cartório de registro de imóveis. 

§ 1º – Em garantia de todas as obrigações oriundas, derivadas ou conexas com o incentivo de 
que trata o artigo 58, o Município receberá do interessado em hipoteca de primeiro grau, o 
imóvel de sua propriedade, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, com todas as 
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benfeitorias existentes ou que vierem a existir, mesmo que eventualmente não averbadas, que 
deverá ser descrita e caracterizada. 

§ 2º – A hipoteca ora constituída, além do imóvel descrito e caracterizado conforme parágrafo 
anterior, com todas as construções eventuais, melhoramentos e acessões existentes, abrange 
as instalações e quaisquer outras benfeitorias averbadas ou não, ou que forem realizadas, 
mesmo as decorrentes de imobilizações por destinação, ficando convencionado que estas 
benfeitorias, inclusive equipamentos, não poderão ser retiradas, alteradas ou inutilizadas, sem 
consentimento prévio e expresso do Poder Executivo Municipal, assegurando a este o direito 
de exigir que a empresa os façam averbar à margem do respectivo registro para a 
especialização do direito real sobre os mesmos. 

§ 3º – A hipoteca recai sobre o valor total do imóvel, em caso de não cumprimento do 
parcelamento dos valores referentes à construção subsidiada do respectivo pavilhão industrial, 
das obrigações decorrentes desta Lei e do contrato, o Município terá pleno direito de executar 
o valor total do imóvel, com os acréscimos legais. 

§ 4º – Fica a empresa obrigada a manter o imóvel hipotecado e concedido em perfeito estado 
de conservação, fazendo às expensas, reparos e obras necessárias para este fim, vedada a 
demolição de edificação que por ventura exista ou venha a existir no referido imóvel, sem o 
prévio e expresso consentimento do Município. Para a constatação do exato cumprimento 
desta Lei, fica assegurado ao Município a faculdade de, em qualquer tempo, vistoriar o imóvel 
hipotecado. 

§ 5º – A empresa firmará declaração para todos os fins de direitos, que o imóvel hipotecado, 
sob qualquer hipótese ou argumento poderá ser considerado como bem de família. 

§ 6º – A empresa se obriga a apresentar o instrumento de hipoteca devidamente registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis competente às suas expensas, no prazo de 60 (sessenta) dias 
da data da assinatura do contrato, sob pena de ter-se resolvido o contrato antecipadamente. 

§ 7º – Poderá o Município efetuar o registro necessário à vigência e publicidade do instrumento 
e cobrar as respectivas despesas. 

§ 8º – Fica a cargo do Município, as custas cartorárias referentes à elaboração da escritura e à 
averbação junto ao Registro de Imóveis, inclusive em decorrência de liberação de ônus 
hipotecário. 

§ 9º – No caso de descumprimento de qualquer das condições estabelecidas, resolver-se-á a 
concessão, sem qualquer indenização ou restituição de valores ao concessionário, sem 
prejuízo da cobrança do saldo devedor na forma do artigo 15. 

Seção V 

Outros Incentivos 

Art. 76° – O Poder Executivo poderá celebrar convênios ou termo de cooperação visando à 
consecução dos incentivos previstos nos incisos VIII a XIV, do artigo 5º. 
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CAPÍTULO IV 

Critérios Norteadores Para a Concessão dos Incentivos 

 
Art. 77º - A política de incentivos abrangerá especialmente a atividade econômica que: 
  
I – instalar empresa industrial, que empregue mão-de-obra, de preferência local, acima de 05 
(cinco) trabalhadores; 
  
II – instalar empresa comercial, que empregue mão-de-obra, de preferência local, acima de 05 
(cinco) trabalhadores; 
  
III – instalar empresa agroindustrial, que empregue mão-de-obra, de preferência local, acima 
de 05 (cinco) trabalhadores; 
  
IV – instalar empresa prestadora de serviços, que aproveite mão-de-obra, de preferência local, 
acima de 05 (cinco) trabalhadores; 
 
V – constituir centro tecnológico e ou científico que empregue mão-de-obra, de preferência 
local, acima de 05 (cinco) trabalhadores;  

VI – ampliar, inovar, modernizar ou diversificar as suas atividades econômicas, com geração 
superior a 05 (cinco) empregos. 

VII – elevar a receita municipal, decorrente da atividade econômica instalada; 

VIII – apresentar capacidade de geração de retorno de tributos, seja no valor agregado de 
ICMS, como no ISSQN; 

IX – apresentar prazos de instalação razoável, início das obras de implantação e/ou ampliação 
da atividade; 

X – tenham adequação da área concedida ou benefício e sua compatibilidade com o projeto ou 
requerimento apresentado; 

XI – considerem o nível de complexidade do impacto ambiental do empreendimento; 

XII – apresentem cronograma das obras e da entrada em atividade da empresa no novo 
imóvel, com prazos de execução e instalação razoáveis. 

Parágrafo Único –  A concessão dos incentivos previstos nesta Lei fica condicionada, além do 
cumprimento dos requisitos estabelecidos, ao faturamento de todo o bem ou serviço das 
empresas beneficiadas no Município de Chopinzinho. 

CAPÍTULO V 

Das Penalidades Administrativas 
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Art. 78° – Compete à autoridade responsável pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e Tecnologia – SMDE, ou pessoa especificamente designada, a 
fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações previstas nesta Lei, devendo comunicar 
imediatamente a Procuradoria do Município quando constatar qualquer irregularidade, sob 
pena de responsabilidade solidária pelos prejuízos causados. 

Art. 79° – Em caso de descumprimento das disposições desta Lei, após apuração em processo 
administrativo pertinente, o Município poderá aplicar as seguintes sanções, cumuladas ou 
separadamente: 
 
I – suspensão do incentivo; 
 
II – cassação do incentivo e dos benefícios; 
 
III – restituição dos valores dos incentivos e benefícios concedidos, devidamente 
corrigidos monetariamente e proporcionais ou não ao tempo em que os recebeu; 

IV - ressarcimento integral do dano, se houver; 

V - perda da função pública; 

VI - pagamento de multa de até 10 (dez) vezes o valor dos recursos utilizados irregularmente, 
por desvio de finalidade; 

VII - apuração de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. 

Parágrafo Único – Em caso de suspensão ou cassação dos incentivos desta lei, o 
empreendedor poderá encaminhar recursos ao Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico – CMDE, para emissão de parecer, submetido ao Chefe do Poder Executivo. 
 
Art. 80° - Durante o período de fruição dos benefícios e incentivos desta lei, os beneficiários 
deverão apresentar anualmente ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – 
CMDE, relatório contendo o número de empregos gerados e a manutenção das condições 
previstas nesta Lei. 

Art. 81° – Ocorrendo a infração ao disposto nesta Lei, acarretará, de pleno direito, a nulidade 
dos atos, contratos, termos, acordos, convênios, ajustes, incentivos ou quaisquer instrumentos 
congêneres, sujeitando ao(s) infrator(es) as penalidades previstas no artigo 79. 

§ 1°. A apuração de responsabilidade do Prefeito, Vice-Prefeito seguirão procedimento próprio, 
de acordo com as normas regimentais da Câmara de Vereadores e legislação vigente. 

§ 2°. A apuração de responsabilidade de comissionados, servidores e empregados públicos 
municipais, seguirão procedimento administrativo disciplinar previsto no estatuto dos servidores 
públicos do respectivo poder do Município. 

§ 3°. A apuração das infrações não exclui a apuração de responsabilidade por atos de 
improbidade, nos termos da lei. 
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Art. 82° - Ficam excluídos do direito aos benefícios desta Lei aquelas empresas que: 
 
I - a qualquer tempo tenham sido beneficiadas com incentivos idênticos ou congêneres aos 
previstos nesta lei, e não tenham atendido aos propósitos que justificaram a concessão dos 
mesmos; 
 
II - tenham débitos vencidos perante a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal; 
 
III - no período anterior a 3 (três) anos, tenham alienado área de terras de sua propriedade que 
pudesse ser utilizada para o empreendimento candidato aos incentivos. 

CAPÍTULO VI 

Dos Recursos Financeiros 

Art. 83° - Os recursos financeiros recebidos pelo Município em razão desta Lei serão 
destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico – FMDE, o qual se valerá 
destes recursos para o desenvolvimento econômico do Município de Chopinzinho, a fim de 
promover, entre outros, os setores de agronegócio, indústria, comércio, turismo, prestadores de 
serviços e, ainda, tecnológico profissional e empregabilidade, através de novos incentivos, 
capacitações, inovações, incubadoras e demais instrumentos congêneres. 

Art. 84° – O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual garantirão o 
atendimento das necessidades previstas à execução desta Lei. 

Art. 85° – Constituem fontes de recursos financeiros do Programa de Desenvolvimento 
Econômico de Chopinzinho de que trata esta Lei as receitas provenientes do Fundo Municipal 
de Desenvolvimento Econômico – FMDE. 

CAPÍTULO VII 

Das Disposições Gerais 

Art. 86° – Terá prioridade, na execução da política industrial do Município, a implantação do 
Distrito Industrial. 

Art. 87º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais especiais para atender 
às disposições da presente Lei. 

Art. 88º – Fica proibida a concessão de incentivos de terraplanagem, aterramento, transporte 
de terra e materiais de construção e similares, serviço de máquinas e equipamentos, ou 
qualquer serviço que utilize de máquinas e equipamentos do patrimônio público, nos 90 
(noventa) dias que antecedem eleição. 

Art. 89° – O Poder Executivo regulamentará no que couber a presente Lei. 

Art. 90°– Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 91°– Ficam revogadas todas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO-PR, 19 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 
Rogério Masetto 

Prefeito 

Publicado no Jornal 
Gazeta Regional 

N°435 de 20/12/2016 pg 27B/30B 
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ANEXO I 

 

 

Distrito 
Industrial Lei n°. Área Descrição 

1 3.162/2013 72.600,00m² Parte do Lote n° 323 do Quinhão n° 03, da Ex-colônia Militar 
Chopin, Matrícula n°. 26.630. 
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