
LEI N.° 1039, DE 24 DE SETEMBRO DE 2014.   
 

Dá nova redação ao art. 3.º, da lei n.º 866, de 26-7-13, 
alterada pela lei n.º 879, de 13-8-13,  e ao inciso I, do art. 
4.º, da lei n.º 866, de 26-7-13; acrescenta parágrafo único 
ao art. 16, da lei n.º 866 de 26-7-13. 

 
                   PAULO ROBERTO BUTZGE, Prefeito Municipal de Candelária, Estado 
do Rio Grande do Sul, FAÇO SABER, que em cumprimento ao disposto na Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono 
e promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1.º - Dá nova redação ao art. 3.º, da lei n.º 866, 26-7-13, alterada pela 

lei n.º 879, de 13-8-13, 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 – Isenção da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); 
X – Isenção da taxa de licença para construções; 
XI – Isenção da taxa de licença inicial para localização, instalação, 

funcionamento, fiscalização e/ou vistoria anual do poder público municipal; 
XII – Instalação de poço artesiano; 
XIII – Disponibilização de energia trifásica na sede da empresa; 
 XIV – Outros, na forma de lei específica. 
§ 1.º – 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. 

§ 2.º - No caso da concessão de uso ou de cedência de prédios próprios, a 
empresa beneficiada terá que devolvê-lo, antes da efetiva desocupação, nas mesmas 
condições em que o recebeu, circunstância submetida à vistoria do município.” 
 
 
 
 



Art. 2.º - Dá nova redação ao inciso I, do art. 4.º, da Lei n.º 866, que passa a 
ser a seguinte: 

 
“Art. 4.° - ............................ 

 
 I - no caso de venda subsidiada, concessão de direito real de uso ou 
doação de imóvel, a empresa beneficiada terá prazo de 3 (três) anos para se instalar na 
forma do projeto aprovado e não poderá cessar suas atividades em um prazo inferior a 
10 (dez) anos, contado do início do seu funcionamento, sob pena de reversão do imóvel, 
sem direito à indenização. Tais prazos poderão ser prorrogados, mediante pedido 
devidamente justificado e aprovado pela CEPA;” 
  

Art. 3.º - Acrescenta parágrafo único ao Art. 16, da Lei n.º 866, cuja 
redação passa a ser a seguinte: 

 
“Art. 16 – .................... 
Parágrafo único – O município poderá autorizar a alienação ou o 

oferecimento do imóvel vendido ou doado nas condições desta lei na hipótese da 
empresa beneficiada apresentar requerimento neste sentido, com parecer favorável da 
CEPA, decorrido 1 (um) ano da assinatura do contrato, desde que ofereça em garantia, 
até completar o período de 10 (dez) anos, outro imóvel livre e desembaraçado, em seu 
nome ou de propriedade de um de seus diretores, com avaliação igual ou superior ao 
comercializado ou cedido pelo município.” 

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