
LEI nº 2.408/07, de 16 de janeiro 2007. 

 

“Cria programa de incentivo e dá outras providências" 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU 

e eu, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei.  

 

Art.1º - Fica criado um programa de incentivo à instalação de novas sedes ou 

filiais de empresas, comerciais e industriais, neste município. 

 

Parágrafo único - O programa visará à criação de novos empregos e aumento 

da arrecadação municipal. 

 

Art. 2º - Para cumprir a finalidade do programa de incentivo às empresas que 

venham a se instalar no município, poderá o Poder Executivo: 

 

I - ceder ou doar áreas urbanas ou rurais próprias, bem como 

adquirir novas por compra ou desapropriação para a instalação das sedes das  

empresas beneficiadas; 

 

II - fornecer transporte semanal, de materiais confeccionados ou 

de matéria prima, para atender interesse das empresas; 

 

III - conceder isenção da taxa de habite-se entre outras taxas 

administrativas; 

 

IV - realizar obras de infra-estrutura e terraplenagem com 

maquinário próprio ou por empreitada; 

 

Art.3° - Fica condicionado às empresas interessadas em participarem do 

programa criado o seguinte: 

 

I – as áreas doadas pelo Município só poderão ser alienadas 

com a permissão, do Poder Executivo, o que se fará através decreto.  

II – as empresas beneficiadas deverão entrar em funcionamento 

no prazo máximo de 01 (um) ano; 

 

III – as empresas beneficiadas deverão oferecer, no mínimo, 

60% (sessenta por cento) de seus empregos à pessoas residentes no município; 

 



 

IV – outras condições previstas no ato de cessão ou doação. 

 

§ 1° - Se não forem cumpridas as obrigações estipuladas no art. 

3º e seus incisos, na cessão ou doação de imóveis, estes serão revertidos ao 

patrimônio do município. 

 

Art. 4° - Para fazer frente ao auxilio as empresas beneficiadas com o 

programa, fica o Município autorizado a despender a cada exercício, financeiro 

o montante de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

 

Art.5º - Para cobertura das despesas provenientes desta lei, o Poder Executivo 

poderá abrir créditos suplementares ou especiais no corrente orçamento, bem 

como fazer a inclusão do projeto no PPA e na LDO, caso necessário. 

 

Art.6º - As condições para as empresas participarem do programa, poderão ser 

estipuladas em ato do Poder Executivo. 

 

Art.7º - Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano dois mil e sete 

(16/01/2007). 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 


