
Lei n.° 879, de 13 de agosto de 2013.   

 

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 3.º, AO CAPUT DO 
ART. 7.º E AO ART. 8.º,  DA LEI MUNICIPAL N.º 
866, DE 26 DE JULHO DE 2013, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

PAULO ROBERTO BUTZGE, Prefeito Municipal de Candelária, Estado 
do Rio Grande do Sul, FAZ saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1.º - Dá nova redação ao Art. 3.º, da Lei Municipal n.º 866, que passa a 
ser a seguinte: 

 

“Art. 3.° - Para fins de instalação ou ampliação de indústrias, considerando a 
função social e expressão econômica do empreendimento, os incentivos industriais 
poderão consistir em: 

I – venda subsidiada, concessão de uso ou doação de imóveis para a 
instalação ou ampliação; 

II – pagamento de aluguel de prédio destinado ao empreendimento; 

III – cedência de prédios próprios; 

IV – reembolso de despesas com consumo de água, energia elétrica e outros; 

V – execução de serviços de terraplenagem, transporte de terras e materiais 
de construção e outros similares; 

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

VII – isenção de tributos municipais – ISS; 

VIII – restituição de parcela do retorno do ICMS; 

 IX – outros, na forma de lei específica. 



Parágrafo único – Considera-se retorno do ICMS a parcela de acréscimo ao 
valor recebido pelo Município como participação no produto da arrecadação desse 
imposto, decorrente do aumento do valor adicionado produzido pelo empreendimento 
incentivado. A restituição de parcela do retorno do ICMS deve ser concedida através de 
lei específica, na qual será fixado o índice.” 

 

Art. 2.º - Dá nova redação ao caput do Art. 7.º, da Lei Municipal n.º 866, 
que passa a ser a seguinte: 

 

“Art. 7.° - Em caráter excepcional e, visando atender empresas que tenham 
urgência em se instalar ou ampliar suas atividades em Candelária, poderá o Município, a 
título de incentivo, ceder prédio próprio, locar prédio ou barracões para cessão às 
empresas, podendo assumir o ônus do aluguel por um período máximo de 120 (cento e 
vinte) meses ou repassar o valor correspondente no caso de locação direta pelas 
empresas, conforme previsto no inciso II, do art. 4º desta lei, pelo mesmo período.” 

 

Art. 3.º - Dá nova redação ao Art. 8.º, da Lei Municipal n.º 866, que passa a 
ser a seguinte: 

 

“Art. 8.° - O Poder Executivo, após as manifestações dos órgãos técnicos do 
Município e da Comissão Especial de Planejamento, Implantação e Acompanhamento 
Industrial (Cepa), decidirá sobre o pedido com base no parecer elaborado, analisando os 
compromissos da empresa e os benefícios possíveis de serem concedidos pelo 
Município.” 

 

Art. 4.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANDELÁRIA 

13 de agosto de 2013 

 

 



 

 

PAULO ROBERTO BUTZGE 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 
Registre-se e publique-se                                                      Registrado às fls.________ 
                                                                                               Do competente  livro,   em 
                                                                                               13 de agosto de 2013.    
JORGE LUIZ MALLMANN                                                 ______________________  
 Sec. Mun. da Administração                                                      Agente Adm. Auxiliar      


