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Súmula: Dispõe sobre a política de 
incentivo ao desenvolvimento econômico 
e social do Município de Sulina e dá 
outras providências. 

 

Eu ALMIR MACIEL COSTA, Prefeito Municipal de Sulina – Estado do 

Paraná, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 

Municipal de Vereadores aprovou e, eu promulgo e sanciono a seguinte: 

L E I  

Art. 1° - Esta Lei estabelece para o Município de Sulina a política de incentivo 
ao desenvolvimento econômico e social. 

Art. 2º O Município de Sulina poderá conceder, a requerimento do interessado 

e, mediante prévia demonstração do interesse público, nos termos desta Lei, 

incentivos econômicos, sob as diversas formas nela previstos, às pessoas 

jurídicas com atividades industriais, comerciais, de prestação de serviços e 

agroindústrias, levando em consideração a função social decorrente da criação 

de empregos e renda e a importância para a economia do Município. 

Parágrafo único. Ficam excluídos do direito aos benefícios desta Lei aquelas 

pessoas jurídicas que:  

a) a qualquer tempo tenham sido beneficiadas com incentivos econômicos e/ou 

fiscais do Município, e não tenham atendido aos propósitos que justificaram a 

concessão dos mesmos;  

b) tenham débitos vencidos perante a Fazenda Pública Federal, Estadual e 

Municipal.  

DOS INCENTIVOS 

Art. 3º Para fins de instalação, ampliação, modernização e reativação de 

atividade econômica, considerando a função social e expressão econômica do 

empreendimento, os estímulos e incentivos poderão constituir-se, isolada ou 

cumulativamente em: 

I - execução no todo ou em parte dos serviços de terraplanagem, pavimentação 

poliédrica, revestimento asfáltico, transporte de terras e materiais de 



construção e outros, e infraestrutura necessária à implantação ou ampliação 

pretendidas; 

II - concessão de direito real de uso de imóveis para instalação ou ampliação, 

em locais adequados; 

III - pagamento de aluguel de prédio destinado ao empreendimento; 

IV - permuta de imóveis em atendimento à solicitação de empresas já 

existentes, desde que obedecidas as demais exigências desta Lei; 

V - reembolso de despesa com consumo de água, energia e outros; 

VI - cessão de uso ou doação de bens e equipamentos; 

VII - outros incentivos econômicos, quando o empreendimento for considerado 

de relevante interesse para o Município. 

Parágrafo Primeiro - O benefício previsto no inciso II deste artigo, poderá ser 

feito como concessão de direito real de uso com promessa de doação de 

imóveis para instalação ou ampliação, em locais adequados; 

Parágrafo Segundo - A concessão de qualquer dos incentivos previstos neste 

artigo será outorgada por Lei autorizadora específica. 

Parágrafo Terceiro - Os incentivos e estímulos de que trata o caput deste 

artigo somente serão concedidos aos projetos que comprovadamente gerarem 

novos empregos, devendo o Poder Executivo, no momento do envio do Projeto 

de Lei ao Legislativo, anexar cópia da proposta apresentada pelo 

empreendedor em que conste o número de empregos que será gerado com a 

aprovação dos incentivos. 

Art. 4º - Os benefícios previstos nesta Lei serão concedidos com observância 

dos seguintes princípios e condições: 

I - no caso de concessão de direito real de uso com ou sem promessa de 

doação de imóvel, sempre com cláusula de resolução ou reversão, a mesma 

deverá ser aplicada se a beneficiada não se instalar na forma do projeto 

aprovado, no prazo máximo de 1 (um) ano para os empreendimentos que 

necessitem de licença ambiental para funcionamento e, nos demais, no prazo 

de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado o prazo mediante pedido 



justificado e aceito pelo Administração Municipal. A cessação das  atividades 

transcorrido menos de 1 (um) ano, contados do início do seu funcionamento, 

também acarretará a aplicação da cláusula de  resolução ou reversão; 

II - no caso de pagamento ou ressarcimento de aluguel de imóvel, o benefício 

será limitado a 12 (doze) meses a partir da assinatura do Termo de Incentivo, 

podendo ser renovado por igual período se atendidas todas as exigências 

previstas nesta Lei; 

III - o reembolso das despesas com consumo de água, energia elétrica e 

outros, limitar-se-á ao prazo de 12 (doze) meses e não poderá exceder, 

mensalmente a R$ 1.000,00 (um mil reais), reajustáveis anualmente pelo índice 

oficial da inflação; 

IV - a execução de serviços de aterro, terraplanagem, transporte de terras e 

outros similares, será não onerosa até o limite de 50 (cinquenta) horas-

máquina, sendo as demais remuneradas pelo preço fixado para prestação de 

serviços a particulares; 

V - o fornecimento, cessão de uso ou doação de bens e equipamentos 

somente ocorrerão quando destinados à instalação e funcionamento da 

atividade pretendida; 

Parágrafo Primeiro - A concessão de direito real de uso será concedida pelo 

prazo máximo de quinze (15) anos, prorrogável por até igual período, mediante 

prévia autorização legislativa e concorrência pública. 

Parágrafo Segundo - A concorrência pública poderá ser dispensada por lei, 

quando o uso se destinar a concessionária de serviço público, entidades 

assistenciais, ou quando houver relevante interesse público e motivação, nos 

termos da lei. 

Parágrafo Terceiro - Na concessão de direito real de uso com promessa de 

doação de bem imóvel, a doação somente poderá ser efetivada se cumpridas 

as obrigações pactuadas pela beneficiada, mediante aprovação legislativa e 

após cumprido o prazo estabelecido nos termos do parágrafo primeiro. 

Parágrafo Quarto - Na hipótese de concessão de direito real de uso com 

promessa de doação, a resolução ou reversão dar-se-ão sem direito a qualquer 



indenização pelas benfeitorias construídas, cujo valor será considerado como 

remuneração pelo uso do imóvel. 

Art. 5º Os incentivos serão concedidos à vista de requerimento da pessoa 

jurídica interessada, instruído com os seguintes documentos: 

I - cópia do ato ou contrato de constituição da pessoa jurídica e suas 

alterações, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado; 

II - prova dos registros ou inscrições no cadastro fiscal do Ministério da 

Fazenda, Secretaria da Fazenda Estadual e do Município de sua Sede; 

III - 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 sua sede; 

d) contribuições previdenciárias; 

e) FGTS. 

IV - projeto de preservação do meio ambiente e compromisso formal de 

recuperação dos danos que vierem a ser causados, quando for o caso; 

V - certidão negativa judicial e de protesto de títulos da Comarca a que 

pertence o Município em que a interessada tiver a sua sede. 

Parágrafo Primeiro - O requerimento de que trata o caput deverá ser 

acompanhado, ainda, de memorial contendo os seguintes elementos: 

I - valor inicial do investimento; 

II - área necessária para instalação e outras solicitações que a empresa 

entender necessárias à implantação do projeto; 

III - absorção inicial da mão de obra e sua projeção futura (dois anos), 

descrevendo o número de empregos diretos e indiretos a serem gerados; 



IV - efetivo aproveitamento de matéria-prima existente no Município; 

V - viabilidade de funcionamento regular; 

VI – prazo para o início da atividade e  produção inicial estimada; 

VII - objetivos e metas a serem atingidos com o empreendimento; 

VIII - atestado de idoneidade financeira fornecidos por instituições bancárias; 

IX - demonstrativo das disponibilidades financeiras para aplicação no 

investimento proposto; 

X - outros informes que venham a ser solicitados pela Administração Municipal. 

Parágrafo Segundo - A Administração Municipal poderá reduzir as exigências 

estabelecidas neste artigo, quando se tratar de empresas que no início das 

atividades gerarem mais de 5 (cinco) empregos diretos. 

Art. 6º O montante de auxílio financeiro ou as espécies de auxílio material a 

serem concedidos dependerão do interesse público e da satisfação dos 

requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000. 

Art. 7º - O Poder Executivo, após as manifestações dos órgãos técnicos do 

Município, decidirá sobre o pedido e elaborará Carta de Intenção, 

consubstanciando os compromissos da empresa e os benefícios possíveis de 

serem concedidos, encaminhando Projeto de Lei ao Poder Legislativo para 

autorizar a concessão dos incentivos definidos. 

Art. 8º - Definidos os incentivos em bens imóveis, materiais e serviços a serem 

fornecidos, o Município quantificará o custo total, incluídos salários e encargos 

sociais, horas-máquina e demais encargos incidentes, comunicando o 

montante à beneficiada para conhecimento e eventual impugnação. 

Art. 9º - A entrega de materiais ou a prestação de serviços será precedida de 

documento a ser registrado no cartório de títulos e documentos, contendo 

cláusula expressa de indenização ao Município, do valor do incentivo 

concedido, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária aos beneficiados por esta Lei que deixarem de cumprir com os 

propósitos manifestados na solicitação e contidos no projeto aprovado, ou que 

venham a praticar qualquer espécie de ilícito, fraude ou sonegação, ou ainda, 



no caso de fechamento do estabelecimento beneficiado, ou a redução ou não 

alcance das metas especificadas na carta de intenções, no prazo de 2 (dois) 

anos contados da data da obtenção do auxílio, devendo ser prestado garantia 

real ou pessoal da obrigação de indenizar. 

Art. 10 - No caso de concessão de direito real de uso com ou sem promessa 

de doação de imóvel, o contrato administrativo será celebrado com cláusula de 

resolução ou reversão, aplicável no caso de descumprimento das obrigações 

pactuadas pela beneficiada. 

Parágrafo Primeiro - A doação do imóvel à beneficiada dependerá da 
reavaliação de seu valor e da competente autorização legislativa, e somente 
será efetuada pelo Poder Executivo, desde que a mesma:  

a)     tenha cumprido todas as exigências desta Lei; 

b)     tenha desenvolvido, no imóvel concedido, as atividades propostas no 
contrato durante o período mínimo de 3 (três) anos. 

Parágrafo Segundo - Da escritura pública de doação deverão constar, 
obrigatoriamente, as seguintes cláusulas resolutivas a serem cumpridas pela 
donatária: 

I – não paralisar as suas atividades operacionais por período superior a 3 (três) 
meses, após o regular início das mesmas, salvo motivo de força maior 
devidamente comprovado;   

II – não vender, ceder, permutar ou locar o imóvel doado, no todo ou em parte, 
durante o prazo de 02 (dois) anos contados da data da doação; 

III – não alterar a destinação do imóvel doado, bem como o ramo de atividade; 

IV – não faturar, fora do Município, a produção da sua unidade local e não 
deixar de recolher os tributos nele gerados; 

V – não sonegar ou fraudar o recolhimento dos tributos decorrentes de suas 
atividades;  

VI – responsabilizar-se pela conservação e preservação da área verde aonde 
vier a se instalar; 

VII – evitar toda e qualquer forma de poluição ambiental, cumprindo e fazendo 
cumprir as leis e normas federais e estaduais pertinentes. 



Parágrafo Terceiro - O não cumprimento de quaisquer das obrigações 
previstas nos incisos do parágrafo anterior, implicará: 

a)       na revogação da doação, com a consequente reversão do imóvel doado 
ao patrimônio do Município, sem que assista à donatária o direito a indenização 
de qualquer natureza ou de retenção pelas benfeitorias a ele incorporadas, 
ainda que necessárias, úteis ou voluptuárias; 

b)  na restituição, monetariamente corrigida, das despesas eventualmente 
realizadas com a implantação da infraestrutura prevista nesta Lei; 

Parágrafo Quarto - As custas e emolumentos decorrentes da lavratura da 
escritura pública de doação, bem como a sua matrícula e registro no cartório 
imobiliário competente, serão da exclusiva responsabilidade da empresa 
donatária. 

Parágrafo Quinto – O descumprimento ao disposto nesta Lei  implicará na 
rescisão unilateral do contrato de concessão pelo Município, com a 
consequente devolução do imóvel com todas as benfeitorias que já tenham 
sido nele introduzidas, ainda que necessárias, úteis ou voluptuárias, sem direito 
a qualquer indenização. 

Parágrafo Sexto – A desocupação do imóvel deverá ocorrer no prazo 
improrrogável de 90 (noventa) dias, contados da regular notificação da 
beneficiada. 

Art. 11. O Município deverá assegurar-se no ato de concessão de qualquer dos 

benefícios previstos nesta Lei, do efetivo cumprimento, pelas beneficiadas, dos 

encargos assumidos, com cláusula expressa de revogação dos benefícios no 

caso de desvio da finalidade inicial e do projeto apresentado, assegurado o 

ressarcimento dos investimentos efetuados pelo Município, na forma desta Lei. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12. Terão prioridade aos benefícios desta Lei os interessados que 

utilizarem maior número de trabalhadores residentes no Município e maior 

quantidade de matéria-prima local. 

Art. 13. Na concessão dos incentivos previstos nesta Lei será dada preferência 
a empreendimentos que não ocasionam degradação ambiental.  
 

 Parágrafo único - Nenhum estabelecimento incentivado nos termos desta Lei 
poderá ser implantado e entrar em funcionamento sem o devido licenciamento 



ambiental, exceto aqueles que, pelas características da atividade não exigir tal 
providência. 

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

   
Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, em 05 de abril de 2013, 27º da 

Emancipação e 25º de Administração. 

 

            ALMIR MACIEL COSTA 

        Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se  

Em 05 de abril de 2013. 

 

 

 


