
 

 

PROJETO DE LEI Nº 1.979/07/07, DE 02 DE JANEIRO DE 2.007. 

 

 

“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 a 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  

empresa 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 às 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 dois dias do mês de janeiro do ano dois mil e sete (02/01/2.007). 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 1.979/07, 02/01/2007 

 

 

 

SENHOR PRESIDENTE, 

SENHORES VEREADORES, 

 

 

 

  Estamos encaminhando em anexo o projeto de lei que visa a 

criação de programa de incentivo à implantação de novas empresas no 

município. 

 

Justifica-se a iniciativa, tendo-se em vista que a necessidade 

maior de nossa população é o aumento da oferta de empregos, sendo 

necessária a instalação de novas empresas para que isso aconteça. 

 

A única maneira de tentarmos trazer novas empresas para o 

município é concedendo incentivos, pois nenhuma empresa ou empresário 

sairá dos grandes centros, para virem para as pequenas comunas, a não ser para 

aproveitarem certos incentivos. 

 

Por outro lado, em nosso Município enfrentamos as 

conseqüências da falta de empregos, bem como, uma arrecadação ínfima que 

não corresponde aos anseios de nossos munícipes, o que leva ao êxodo dos 

mesmos para outros centros maiores, em busca de melhores oportunidades. 

 

Ressalta-se ainda, a importância na geração de novos empregos 

e oportunidades, visando a melhor qualidade de vida de nossos munícipes, o 

que irá reduzir significativamente à desigualdade social, que deve ser 

exterminada de nosso município. 

 

  Outrossim, visa também o presente Projeto de Lei buscar atrair 

por meio desses incentivos, novas empresas comerciais e industriais, gerando 

não somente o aumento de empregos, como melhorar a arrecadação de ICMS, 

ISS e IPVA, para o Município de Goiatuba. 

 

 



Dessa forma, com a aprovação do presente projeto, estaremos, 

pelo menos, tentando trazer novas empresas para o nosso município, através de 

incentivos do Poder Público Municipal. 

 

Contamos com o apoio dos nobres representantes dessa casa 

legislativa, discutindo e aprovando o presente projeto, com a maior urgência 

possível, sob a forma de convocação extraordinária dos nobres membros do 

legislativo, por ser de grande interesse de nossa coletividade. 

 

Assim, a aprovação do Projeto de Lei em espeque, dará 

oportunidades para que o nosso Município atraia novas empresas para seu 

território, concedendo incentivos para que aqui se instalem, gerando empregos 

e aumento da arrecadação, mantendo aqui os filhos de nossa terra em melhores 

condições. 

 

 

 

MARCELO VERCESI COELHO 

PREFEITO MUNICIPAL 


